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1. CÉLKITŰZÉS ÉS MÓDSZERTA%
1.1 Kiindulási helyzet, célkitűzés
Dolgozatunkban a területileg az Oroszországban, illetve a Szovjetunióban az 1910-20-as
években

keletkezett,

jiddis

nyelvű,

modern,

irodalom

és

kultúra

kiemelkedő

eredményeinek meghatározott szempontok szerinti áttekintését tűztük ki célul.
A jiddis kultúra, ezen belül is az orosz-szovjet területen létrejött művészeti alkotások
iránti tudományos érdeklődés a huszadik század utolsó évtizedében jelentősen megnőtt. A
korábbi kutatásokat egyrészt a politikai helyzet nehezítette: a szovjet archívumokban a
többnyire hiányos anyagok lényegében hozzáférhetetlenek voltak, a fennmaradt archív
anyagokról nem állt rendelkezésre katalogizált, megbízható pontos információ. A kutatást
nehezítette továbbá az is, hogy cenzurális okokból csupán kis számban voltak fellelhetők
az eredeti irodalmi alkotások, így a szövegek tanulmányozása az új kiadások megjelenése
előtt kifejezetten nehéz volt.
A korábbi kutatási eredmények egyik fő hiányossága, hogy nem ismerték fel eme
kultúra valódi helyét: gyakori, hogy a modern jiddis kulturális eredményeket a csak zsidó
irodalom, költészet, próza darabjaként értelmezik, így a zsidó tradíció szemszögéből,
ennek évezredes láncolatához kapcsolva próbálják az egyes műalkotásokat elemezni. Az
identitáskeresés kérdését, ha fel is vetik, általában a szerző, a „biológiai” alkotóval
összefüggésben teszik fel, így egy valós személy saját zsidó identitásához való viszonyára
fókuszálnak.
A befogadó társadalom kultúrájának, azaz a Szovjetunió esetében az orosz kortárs
kultúra, irodalom hatását, mint a jiddis kultúrát körülvevő és formáló tényezőt kevéssé
veszik figyelembe. Az utóbbi években, elsősorban az európai kutatók tollából jelentek meg
olyan tanulmányok, amelyek a jiddis kultúrát nem a zsidó tradíció különleges válfajaként,
hanem sajátos és modern, európai kulturális jelenségként értelmezik. Jelen dolgozat ez
utóbbi látásmódot képviseli, és célja, hogy a modern szovjet jiddis kultúrát, mint
sokrétegű, több kultúrához és tradícióhoz egyszerre, szervesen kapcsolódó, modern
társadalmi és művészeti jelenséget mutassa be.
Az első világháború idején a cári Oroszország zsidó lakosságának száma meghaladta a
7 millió főt (Hetényi, Örvényben 11). Ez a jelentős számú kisebbség tulajdonképpen
„állam az államban” módon élt még a századfordulón is: bár az impérium lakosaként az
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orosz állam törvényei vonatkoztak rájuk is, ez azonban nem jelentette azt, hogy a többségi
társadalommal azonos jogaik lettek volna. A történelmi múlt eredményeként az „orosz”,
azaz a cári birodalom területén élő zsidóság társadalmi struktúrája más nemzetállamokéval
összehasonlítva kisebb tagoltságot, és más arányokat mutatott. A zsidó népre évezredeken
át jellemző migráció együtt járt az örökös kisebbségi státusszal, emiatt a zsidóság
történelmét és társadalmi rétegeinek kialakulását jelentősen befolyásolták a befogadó
államok által a zsidóságnak adott jogok, illetve rájuk kivetett megszorítások. A cári
Oroszországban kialakult anti-judaizmus területileg is behatárolta a zsidóság életterét,
ezzel tovább erősítette a kelet-európai zsidóság elszigeteltségét. A huszadik század elején a
zsidó társadalom nagy része vidéki kisvárosokban, stetlekben élt, nagyobb részük
kifejezetten szegény körülmények között, kisebb arányban kispolgári, vagy alsóbb
középosztályi létben. Anyanyelvük a jiddis volt, ez a 11. század környékén, német
nyelvterületen kialakult nyelv, amely a zsidóság történelme folyamán használt szinte
minden nyelvből őrzött és megőrzött, illetve integrált komponenseket. Bár gyakori volt,
hogy a zsidó lakosság beszélte a környezet nyelvét is, azonban ezt csak a hivatalos
ügyintézésekhez vagy a megélhetést biztosító napi ügymenet bonyolításához használták.
Tanulmányaikat elsősorban a hagyományos zsidó oktatási rendszer vallási iskoláiban
szerezték, így héberül jól olvastak és írtak, és széles bibliai, vallási, vallásfilozófiai
ismeretekkel rendelkeztek. Az európai vagy orosz irodalmat azonban gyakorlatilag nem,
vagy csak szórványosan, véletlenszerűen ismerték. A 19. században elindult ugyan
bizonyos társadalmi mobilitás: lehetőség nyílt arra, hogy kialakuljon egy felvilágosult,
szekularizálódott és asszimilálódott: azaz eloroszosodott, elsősorban városlakó értelmiségi
réteg is, azonban számát tekintve jelentősen eltörpült a milliós vidéki, stetl-lakó zsidóság
mellett. A társadalmi szakadék a zsidóságon belül egyre nőtt, amelyet külső politikai,
történelmi és gazdasági tényezők tovább mélyítettek.
A 18. században német területről indult zsidó felvilágosodás, a Haszkala Kelet-Európát
jelentős késéssel érte el, és további évtizedekbe telt, míg az eszméket sikerült a helyi
adottságokhoz igazítani, annak érdekében, hogy a mozgalom elérhesse célját:
megszólíthassa

a

széles

néprétegeket

és

kiemelje

őket

fizikai

és

szellemi

elszigeteltségükből. Kelet-Európában a Haszkala a 19. század második felében éri el
csúcspontját. Lévén, hogy a célközönség jiddis nyelvű volt, az eredetileg a befogadó
többségi társadalom nyelvét preferáló mozgalom térhódítása együtt járt a szekuláris jiddis
nyelvű irodalom, színház és kultúra felvirágzásával. A felvilágosodás eszméit követő,
9

úgynevezett maszkil, értelmiségi réteg nyomására a jiddis a korábbi, beszélt nyelvi státusz
helyett a zsidóság (egyik) nemzeti nyelvének státuszát szerezte meg.
A századforduló egyre nehezedő körülményei, főleg az 1905-ös orosz-japán háború és
az ezt követő gazdasági krízis árnyékában nem lehetett nem tudomást venni az egyre
szélesedő, a társadalom perifériájára szoruló néprétegekről, és az ezzel párhuzamosan
megjelent, addig ismeretlen, új társadalmi-egzisztenciális problémákról. A társadalmi
problémák az egyébként is elszigetelt és periferiális kisebbségben élő zsidóságot
kiváltképp erősen érintették. Az értelmiség részéről egyre égetőbb kérdés volt a zsidó
társadalomért való felelősség vállalása. A társadalmi kérdések előtérbe kerülése nem csak a
szociálisan érzékeny, elsősorban baloldali és munkásmozgalmi kezdeményezések
térnyerésének kedvezett. Hatásai az új művészi irányzatok, így például a születő-félben
lévő expresszionizmus irányultságában is megmutatkoznak: míg Nyugat-Európában ezen
stílusirányzat megjelenése főként a nietzschei filozófia következményeként értékelhető
dekadenciából és a szimbolizmusból táplálkozik, addig oroszországi megjelenési formája
erősen kötődik a kiváltó történelmi valósághoz: a háborúhoz, a pogromokhoz és az
erőszakhoz. Az orosz expresszionizmusnak megkülönböztető jellemzője az ideológiai és
szociális elkötelezettség (Hetényi God, Blood and Crows1).
Mint ismeretes, a gazdasági-társadalmi feszültségek politikai változás után kiáltottak.
Az 1917-es forradalom után hatalomra jutott bolsevikok az addig elnyomott, nehezebb
sorsú társadalmi rétegek képviselőjeként az új ideológiában látták a megoldást. Ez eredeti
céljai szerint társadalmi reformot, szellemi, kulturális és gazdasági felemelkedést kívánt
nyújtani az addig mellőzött néprétegeknek. A támogató társadalmi bázis kiépítéséhez és az
ideológia minél szélesebb körű terjesztéséhez az új politikai rétegnek is szüksége volt a
kisebbségi értelmiség támogatására és a kisebbségi nyelvek közvetítő szerepére is. Az
ötmillió főt számláló, alapvetően alsóbb társadalmi rétegeket képviselő zsidó minoritás
vitathatatlanul fontos célcsoporttá vált. A pogromok hatására újraéledt nemzeti érzés,
öntudat a kedvező aktuálpolitikai helyzet hatására tovább erősödött. Az 1910-es évek
második felétől a jiddisül, mint közhasználatú nemzeti nyelven születő nemzeti kultúra
robbanásszerű fejlődésnek indult.

1

Hetényi, Zsuzsa. God, Blood and Crows. War and Pogrom in Parallel Visionary Devices in Perets
Markish’s Di Kupe (1921) and Mayakovsky’s War and World (1915-1916). A Comparison. (megjelenés
alatt.) Tekintettel arra, hogy Hetényi Zsuzsa tanulmánya jelen dolgozat elkészültekor megjelenés alatt áll,
oldalszámok hivatkozására eme technikai okokból adódóan nincs lehetőségünk.
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Jelen dolgozatunkban a Szovjetunióban az 1920-as években keletkezett, modern jiddis
nyelvű kultúra azon eredményeire fókuszálunk, melyek nem az ideológiai célok
kiszolgálásának céljára születtek. Olyan művekre és eredményekre, melyek a művészetet
nem ideológiai közvetítő eszköznek, hanem önkifejezési formának, par excellence alkotói
tevékenységnek tekintik. Céljuk a jiddis nyelv egyéb nyelvekkel egyenlő szintre való
emelése az ezen a nyelven született, az irodalom első vonulatába tartozó művek
alkotásával.
Meglátásunk szerint a modern jiddis kultúra vizsgálatának egyik központi kérdése a
nyelv problematikája körül bontakozik ki.
A jiddis nyelv választása minden alkotó esetében tudatos döntés. Mindez azt jelenti,
hogy egy, történelmét nézve fiatal, ám konnotációktól és előítéletektől korántsem mentes,
elsősorban verbális kommunikációra használt nyelv mellett tették le voksukat.
Évszázadokon át kialakult, másodrendű és a hébert kiszolgáló státuszából adódóan a jiddis
nem rendelkezett klasszikus értelemben vett nemzeti irodalmi kánonnal. A szépirodalom
fősodrába tartozó szekuláris irodalmi művek a 19. század második felétől jelentek meg az
úgynevezett klasszikusok: Mendele Moykher-Sforim, Sholem-Alekhem, és Y.L.Perets
munkásságának köszönhetően. A modern jiddis irodalmi nyelv megteremtését is az ő
munkásságuk eredményének tekintjük. Ebből adódóan dolgozatunkban a művészeknek a
természetes nyelvhez, mint a műalkotások anyagához, mint matériához való viszonyát is
vizsgálnunk kell, és annak is figyelmet kell szentelnünk, hogy a dolgozat tárgyát képező
művekben a jiddis hogyan: milyen módon, milyen eszközök révén vált modern, azaz
avantgárd irodalmi-művészi nyelvvé.
A nyelv problematikája a többnyelvűség jelenségét is magába foglalja. A zsidó
tradíciót hordozó, illetve ennek alapjául szolgáló, évezredek óta változatlan összeállítású
szövegek héber és arámi nyelvűek. A modern jiddis művészek számára tehát a „saját”, a
zsidó tradíció kettős: egyrészt héber-arámi és főként vallásos, másrészt azonban jiddis, és
szekuláris természetű.
A zsidó népet szokás a Könyv és az Írás népének nevezni, így e tradícióban
hagyományos körülmények között a vallási szövegek mindig eredeti nyelven jelennek
meg, akkor is, ha utána más nyelven való magyarázat követi őket. A tradíció tehát a zsidó
vallással való kötődés esetén egy állandó, eltérő nyelvű intertextuális hátteret is
eredményez. Dolgozatunkban a hagyományt az intertextualitás oldaláról is vizsgáljuk:
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hogyan, milyen módon és formában, illetve milyen nyelven jelenik meg a modern
műalkotásban a tradíciót jelentő, szöveges, intertextuális forrás.
Meglátásunk szerint a fentiekben bemutatott, többnyelvű környezetben és tradícióban a
tudatos nyelvválasztás a művészi alkotás során kifejezetten tudatos nyelvhasználatot,
tudatos szövegkezelést is feltételez. Ezért a műalkotások elemzésekor mind a verbális,
mind a non-verbális alkotások esetén a nyelv és a szó mellett a betűk, az írás és az íráskép,
mint szimbólumok megjelenését is figyelemmel kísérjük.
Meglátásunk szerint azáltal, hogy az új generáció a tradicionális többnyelvűségben a
szekuláris élet nyelve, azaz a jiddis mellett kötelezte el magát, az is nyilvánvalóvá válik,
hogy identitáskeresésük kevéssé a vallási hovatartozás kérdésére korlátozódik. Sokkal
inkább az örökölt, évezredes tradíciók ellenére érzett kulturális gyökértelenség és
otthontalanság, az útkeresés problémájaként fogalmazódik meg. Az alkotók örökölt
vallási hovatartozásuk és neveltetésük következtében kulturálisan egy több ezer éves
tradícióhoz kötődnek. Míg azonban a tradicionális szabályok szerinti, izolált világban ez
tényként kezelendő, addig ők lehetőségnek, művészetük EGYIK forrásának tartják. A
modern jiddis kultúra modernsége jelentős részben a vallási tradícióval különböző szinten
való konfrontációban manifesztálódik. Célunk arra a gyakran feltett kérdésre is választ
keresni, hogy a tradíció radikális újraértelmezése, a „szent” és a „profán” ütköztetése és a
kettő közötti határok individuális értelmezése mellett eme modern kultúra a zsidó
kultúra kontinuumába sorolható-e.
Meggyőződésünk, hogy a modern jiddis kultúra megítélését, besorolását, valamely
áramlatba való betagozódását vagy hovatartozását megcélzó kérdésekre a modern jiddis
kultúra létrejöttének ténye valamint az eme kulturális jelenség által hordozott esztétikai
érték adja meg a választ. Dolgozatunkban azokat a jelenségeket, jellemző művészi
kifejezésmódokat, motívumokat, innovációkat, illetve forrásokat próbáljuk felmutatni,
amelyek a modern szovjet jiddis irodalom és kultúra hovatartozását, a művészek
önértelmezését, valamint e kultúra tradíció és modernitás között elfoglalt helyét világítják
meg.
Tekintettel a téma nemzetközi aktualitására és arra, hogy Magyarországon a jiddis
nyelvű kutatások alig ismertek, reményeink szerint a dolgozatban felhasznált és részben
ismertetett, többnyire a legújabb eredményeket felmutató források jegyzéke hasznos
bibliográfiai gyűjteményként is segítheti a további kutatásokat.

12

1.2. Módszertan. A dolgozat felépítésének sajátosságai
Jelen dolgozat a GOSZET, azaz a moszkvai Állami Zsidó Színház tevékenységének
kultúrtörténeti jelentőségére fókuszáló szemináriumi dolgozat alapötleteként merült fel
először, Denise Atanaszova-Szokolova kultúrtörténeti kurzusán. Felismerve a téma
komplexitását és a benne rejlő lehetőségeket Atanaszova tanárnő bölcs tanácsának
köszönhetően nem szemináriumi dolgozat lett belőle, hanem két évvel később Hetényi
Zsuzsa további szakmai támogatása alatt szakdolgozattá bővült, továbbra is a színház
tevékenységére és sajátos modernizmusára fókuszálva. Már a szakdolgozat írásakor és az
anyaggyűjtéskor kiderült: ez a téma sokkal több kérdést vet fel, mint amennyi kidolgozását
egy, a tanulmányokat lezáró dolgozat lehetővé tesz. Hetényi Zsuzsa vezetésével
fogalmazódott meg a további, immár nem csak a színházra fókuszáló kutatás ötlete,
melynek eredményeként végül a jelen dolgozat megszületett.
A téma kutatására a Magyarországon rendelkezésre álló lehetőségek és erőforrások
meglehetősen behatároltak, így a kutatás további fázisában külföldi tudományos
szimpóziumok és nyári egyetemek szolgáltak újabb és újabb impulzusokkal. A kutatás a
már meglévő téma, azaz a GOSZET munkásságának vizsgálata mellé újabb súlyponttal: a
jiddis nyelvű irodalom iránti érdeklődéssel egészült ki. Az 1999-es Vilnius-i nyári
egyetemen Dov-Ber Kerler, kiváló jiddisiszta jóvoltából Perets Markish Di Kupe című
művével, a 2001-es New York-i nyári egyetemen pedig David Roskies és Avrom
Novershtern professzorok jóvoltából Dovid Bergelson Opgang című művével bővült a
rendelkezésre álló, eredeti nyelvű primér irodalmi művek köre, és így az érdeklődésre
számot tartó, elemzés tárgyául kínálkozó alkotások sorozata is.
Ami a dolgozat erénye óhajtott lenni, hogy tudnillik átfogó képet próbál adni, az
nyilvánvalóan bizonyos fokig a hátrányává is vált: a modern szovjet jiddis irodalom és
kultúra minél szélesebb perspektívából való bemutatásának igénye egy olyan, több
művészeti ágat és műnemet átfogó, széles horizontot és vizsgálandó területet
eredményezett, amely a különbözőségekből adódóan gyengítheti a dolgozat egyes fejezetei
közötti kohéziót, és ezáltal fragmentálttá teheti a dolgozat logikai felépítését. Ugyanakkor
célunk nem egy, a korszakot és a modern jiddis kultúra jelenségét általánosságban, elméleti
síkon bemutató dolgozat készítése volt. Ahogy a művészek, jelen dolgozat szereplője is az
„örökölt” adottságok felhasználásával próbált újat teremteni: szlavisztikai (orosz nyelv és
irodalom), germanisztikai (német nyelv és irodalom), valamint jiddis tanulmányai alapján
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igazi kihívásnak bizonyult a földrajzilag is kelet és nyugat határvidékén és vonzásában
álló, szovjet jiddis kultúra megismerése. A kihívás tovább nőtt azáltal, hogy a primér
alkotások jiddisül, a kutatási eredmények pedig elsősorban angolul, illetve részben jiddisül,
németül és oroszul állnak rendelkezésre. Valószínűleg már csak pont az i-re, hogy a
többnyelvű gyökerekkel rendelkező szovjet jiddis kultúráról szóló dolgozat végül magyar
nyelven született meg.

1.3. Transzkripció
A kutatás témájának nyelve szükségessé tette a dolgozat transzkripciós rendszerének
meghatározását is. A jiddis szövegek átírására tudományos szövegekben a YIVO
transzkripciós rendszerét szokás alkalmazni. A YIVO transzkripció az angol helyesírás
rendszerén alapszik. Eme rendszer bevezetésének több oka is volt. Elsősorban az, hogy egy
olyan latin betűs rendszert kívánt bevezetni a YIVO, a jiddis tudományosság elsőszámú
központja, amelyik a lehető leghűebben tükrözi a jiddis nyelv fonémarendszerét. Így
például megkülönbözteti az erős [kh]-t és gyenge [h]-t, vagy az [ey] és az [ay]
diftongusokat. Másodsorban a nem-németes írásmód alkalmazása a jiddis mint önálló
nyelv elismerését is támogatja, a jiddist (akár csak tudat alatt is) német dialektusként,
zsargonként vagy romlott németként meghatározó irányzatok ellenében. Mivel a YIVO az
angol nyelvű transzkripción alapul, ezért a magyar nyelvű és általában németes átírási
hagyományhoz szokott olvasónak esetleg nehézkes és idegen lehet. Mindennek ellenére,
tekintettel arra, hogy jiddis tematikával foglalkozó, nemzetközi tudományos szövegekben
ez a transzkripciós rendszer a javasolt és bevett, dolgozatunkban is ezen rendszert
alkalmazzuk a jiddis szavak, nevek, címek latin betűs átírásánál. Döntésünket a
tudományos gyakorlat mellett az egységesség igénye is indokolta. A YIVO szabályai alól
kivételt kizárólag az olyan személynevek képeznek, melyek írásmódját maga a művész
vezette be az adott írásmóddal, így például Chagall nevének franciás, vagy Scholem Asch,
illetve a Haszkala német nyelvterületen tevékenykedő képviselői (például Euchel vagy
Wolfsohn-Halle) nevének németes írásmódja. Ezekben az esetekben mi is ezen írásmód
szerint közöljük a nevet. A moszkvai Állami Zsidó Színház orosz nyelvű nevéből
eredeztetett rövidítését a magyar fonémarendszer szerint GOSZET-nek írjuk.
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Az Osiris Helyesírás2 (OH) bevezetőjében külön fejezetet szentel a héber és jiddis
szavak átírásának. Kiemelik a jiddisnek, mint rétegnyelvnek a magyar szlengre és beszélt
nyelvre gyakorolt hatását is, amelynek eredményeként bizonyos szavak jövevényszóként
beépültek a magyar nyelv nyelvi rendszerébe. Ezen szavak kivételével azonban ők is a
YIVO átírás alkalmazását javasolják.
A dolgozatban előforduló, héber eredetű szavaknál zárójelben és egyszeres idézőjelek
között jelöljük a fordítást is. Jiddis szavaknál szintén ezzel a jelöléssel közöljük a kifejezés
magyar fordítását. Eszerint sz.t.r (‘elrejteni’), illetve Dray tsentren (’Három központ’).
A zsidó ünnepek átírásakor szintén az Osiris Helyesírás javaslatait vesszük figyelembe
(Osiris Helyesírás, 139).

1.4. Hivatkozások
A dolgozat szövegében jelölt hivatkozások, illetve az irodalomjegyzék az MLA (Modern
Language Association) citációs rendszerének előírásait követi. A megjelenés alatt álló
tanulmányok, illetve az online, oldalszám nélküli források esetén technikai okokból
oldalszámot nem tudunk közölni.
A jiddis klasszikusok, Dovid Bergelson, valamint Perets Markish életrajza a dolgozat
végén, függelékben található. Ugyanitt találhatóak meg a színház munkásságát és Chagall
színházi műveit bemutató képes ábrák, illetve a dolgozat más fejezetében hivatkozott
illusztrációk is.

2

Laczkó, Krisztina, Mártonfi Attila, szerk.. Helyesírás. Budapest: Osiris Kiadó, 2005. 261-267.
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2. A MODER% JIDDIS IRODALOM KIALAKULÁSA: A %YELVI-KULTURÁLIS
TRADÍCIÓ ÉS A MODER%ITÁS TALÁLKOZÁSA
2.1. Bevezetés
Ahhoz, hogy megértsük a modern szovjet jiddis irodalmat és kultúrát, mindenekelőtt ki
kell térni néhány alapvető elméleti-terminológiai kérdésre. Az első kérdés kézenfekvő: mit
értünk modern szovjet jiddis irodalom alatt? A „modern” megjelölés kevéssé összetett, de
értelmezésére a későbbiekben még kitérünk. A „szovjet jiddis” terminológia azonban
problémákat vet fel. David Shneer a jiddis irodalomtudomány legjelentősebb képviselőire:
Shmerukra, Roskies-ra, Wolitz-ra hivatkozva felhívja a figyelmet: a huszadik század elején
a cári Oroszországban és később a Szovjetunióban keletkezett, modern-avantgárd
esztétikát követő, az irodalmi konvenciók megváltoztatására törekvő, jiddis nyelvű
irodalmi művek elemzésekor a tudósok kutatásuk tárgyaként a jiddis irodalom a
Szovjetunióban („Yiddish Literature in the Soviet Union”) megjelölést használják, sosem a
szovjet jiddis irodalom terminust. Ez utóbbi elsősorban a modern-ellenes, a szocialista
realizmust követő, tipikus tematikát körbejáró, ideológiai propaganda céljából íródott
„irodalmi” művekre korlátozódik (Shneer 136). Tehát míg az első terminus esetében a
„szovjet” elsősorban területi meghatározást jelöl, és világirodalmi mércével mérten is az
irodalom élvonalába tartozó, újító irodalmi tevékenység eredményeként keletkező műveket
takar, addig a második esetben a szovjet ideológia hatására íródott, politikai-ideológiai
célokat kiszolgáló meghatározottságra utal.
Jelen dolgozat a Szovjetunióban született, legfőképpen az avantgárd hatásokat mutató,
jiddis nyelvű kultúra és szépirodalom főbb tendenciáit kívánja megvilágítani elsősorban a
tradíció és a modern egymásra hatásának szempontjából. Ugyanakkor, mivel a dolgozat
nyelve a magyar, amelyen kifejezetten nehéz a jiddis irodalom a Szovjetunióban terminust
kontextusba illeszteni, ezért, de kizárólag ezért, mintegy rövidítésként a szovjet jiddis
irodalom, illetve a Szovjetunió-beli jiddis irodalom megjelölést is használjuk – azonban
minden esetben a jiddis irodalomtörténeti kutatások által is használt jelentést értve ezen.
A jiddis irodalom a Szovjetunióban terminológia jelentésének megvilágítása azonban
még nem elegendő ezen irodalom alkotásainak minél szélesebb körű megértéséhez.
Számos, elsősorban irodalmon kívüli tényező figyelembe vételére is szükség van. Ahhoz,
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hogy megértsük ezeknek egymásra és a kultúrára gyakorolt hatását, mindenekelőtt azt a
tényezőt kell megvizsgálnunk, amely az irodalom szempontjából elsődleges, és amely a
tradíció és modernizmus problémáját talán legösszetettebben testesíti meg: a jiddis nyelvet,
ennek kialakulását, szociológiai meghatározottságát és különleges kulturális sajátosságait.
Ezt követően áttekintjük a modern jiddis irodalom és irodalmi nyelv kialakulásának egyéb,
irodalomtörténeti és ideológiai körülményeit is, majd pedig megkíséreljük felvázolni azon
hatásokat, amelyek eme irodalom és kultúra meghatározó jellemzőinek elsődleges
forrásaként értelmezhetőek.
2.2. A jiddis nyelv történeti kialakulása3
Max Weinreich, a jiddis nyelvészeti kutatások egyik megalapozó és mindmáig
meghatározó alakja által bevezetett terminológia szerint a jiddis fúziós nyelv („fusion
language”)4, amelynek történelme és felépítése jól tükrözi a zsidóság kelet-európai
történetét. A jiddis maga sok nyelvész szerint germán nyelv, melynek alapját egy, az
ófelnémet és a középfelnémet közötti nyelvállapotot tükröző német képzi. Weinreich a
nyelv kialakulását i.sz. 1000-re teszi, és bölcsőjéül a Közép-Rajna vidékét jelöli meg. A
jiddis azonban több komponensből, több nyelv egymásra hatásából fejlődött ki. A –
Weinreich terminusával élve – Askenáz I.-nek nevezett területére, azaz a Rajna-vidékre
betelepülő első zsidók nyelve egy sajátos újlatin nyelv volt – lévén, hogy a mai
Spanyolország és Franciaország területéről érkeztek. A vallás, amely egyben életformát is
jelentett, szintén erősen hatott a mindennapok nyelvére is, így a héber-arámi hatás és
nyelvi elemek a jiddis legrégebbi komponensét alkotják, amely paradox módon magánál a
jiddisnél is korábbi eredetű elemet jelent. A német nyelvterületen eltöltött évszázadok alatt
a német hatása meghatározónak bizonyult. Később, a 14-16. században az Askenáz II.
névvel illetett, azaz szláv nyelvi területre való vándorlás következtében a szláv nyelvi
hatások is mély nyomot hagytak a jiddisben, amelyet ekkorra, azaz a 16. századra a világ
zsidóságának mintegy kétharmada beszélt – ennyien éltek az akkori Lengyel Királyság és a
Litván Nagyfejedelemség területén. 1897-ben a cári Oroszországban élő zsidók 97,96%-a
vallotta a jiddist, egészen pontosan a keleti-jiddist anyanyelvének.

3

Bár dolgozatunk interdiszciplináris vizsgálatnak tekinthető, nem célunk a jiddisről született nyelvészeti és
nyelvtörténeti munkák pontos és részletes elemzése. A nyelvészeti kitekintő szükségszerű, azonban
elsősorban általános betekintést és jellemzést kíván nyújtani, így nem törekszik tudományos nyelvészeti
alaposságra.
4
Weinreich, Max. History of the Yiddish Language. Chicago: University of Chicago Press, 1980.
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Mivel a germán komponens a legdominánsabb a jiddis fonológiában, morfoszintaxisban és a szókincs legnagyobb részét is germán eredetű szavak alkotják, ezért ezt
tekinti Weinreich és a legtöbb nyelvész a jiddis alapnyelvének („stock language”). A
fuzionált nyelv koncepcióját ma is többen vitatják, elsősorban az egyes nyelvi behatások,
komponensek szerepét és a jiddisbe való beépülésüknek folyamatát illetően.5 Ami azonban
tény, az a jiddis sajátos belső többnyelvűsége. Mindebből arra következtethetünk, hogy az
évszázadok folyamán a jiddis a környezetére nyitott, befogadó nyelvként élt és fejlődött.6
A jiddis nyelvű gondolkodás és a modern irodalom megértéséhez érdemes kitérőt
tennünk, és részletesebben áttekintenünk néhány, szociológiai és szociolingvisztikai
tényezőt is.

2.3. Szociológiai és szociolingvisztikai tényezők
2.3.1. Külső és belső többnyelvűség. A jiddis státusza
Ahogy erre a nyelv történetét bemutató fejezetünkben már utaltunk, a jiddis német
nyelvterületen jött létre, és a zsidók jelentős részének keletre vándorlását követően két fő
dialektusra szakadt: nyugati és keleti jiddisre. Nagyon leegyszerűsítve azt mondhatjuk,
hogy a két dialektus közötti alapvető különbség a szláv szavak megjelenésében
mutatkozott. Mivel a nyugati jiddis mind fonológiájában, mind morfo-szintaxisában, mind
pedig lexikológiájában nagyon hasonlított a németre, idővel összeolvadt vele. A nyugati
jiddis eltűnésében azonban további tényezők is szerepet játszottak, amelyekre a Haszkalát
tárgyaló fejezetünkben még bővebben kitérünk.

5

A teljesség igénye nélkül a legfontosabbaknak tartott kortárs nyelvészeti művek:
Katz, Dovid. “Hebrew, Aramaic and the Rise of Yiddish”. In: Joshua A. Fishman (ed.), Readings in the
Sociology of Jewish Languages. Leiden: Brill, 1985, 85-103.
Krogh, Steffen. Das Ostjiddische im Sprachkontakt. Deutsch im Spannungsfeld zwischen Semitisch und
Slavisch. Tübingen: Niemeyer, 2001
Wexler, Paul. “Yiddish – the fifteenth Slavic Language. A study of partial language shift from Judeo-Sorbian
to German”. International Journal of the Sociology of Language 91, 9-150. (1991)
6 A jiddis nyitottságának egyik jó példája a 19. század végén - 20. század elején a tömeges kivándorlásokkal
létrejött nagy amerikai közösségek jiddisébe beszűrődő angol nyelvi hatás eredményeként az angol szavak
szinte problémamentes „jiddisizálása”. De említhetjük a ma az Egyesült Államokban élő, ún. lubavicsi vagy
hászid családok nyelvhasználatát is. Jellemző az eme nyelvhasználat leírására létrejött “Yiddlish” terminus,
azaz az English és a Yiddish szavak összeolvasztásából képzett önirónikus nyelvmeghatározás. Az idegen
nyelvi elem jiddisbe való átvételéről tanúskodik például az az 1900-ból származó plakát, amely a
Szociáldemokrata Párt tömeges meetingjére invitál 1900. november 6-ára New Yorkba, a következő
szöveggel: Arbeyter! Vilt ir visn yede halbe shtunde di elekshyon ritoyrns fun der S.D.P.? – azaz szó szerint:
’Munkások! Akarjátok tudni minden félórában az SDP választási eredményeit?’ Egyértelműen látható, hogy
az elekshyon és ritoyrns szavak az angol „election returns” jiddisizált használatát jelzik, amely esetében
Harshav külön kiemeli a new yorki kiejtés egyértelmű hatását és átvételét is (Harshav 65).
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A jiddis, ahogy utaltunk is rá, alapvetően beszélt nyelv volt. Ugyan maradtak fent írásos
emlékek, a nyelv mégis megőrizte beszélt jellegét. Ennek a jiddis nyelvű közösség vallása
és belső poliglossziája az oka – ez utóbbit a későbbiekben még részletesebben kifejtjük. A
vallás és az imák nyelve a héber-arámi, a hétköznapi, közösségen belüli kommunikáció
nyelve pedig a jiddis volt. Ezt tükrözi a jiddis közmondás, mely szerint Isten hét közben
jiddisül, sábeszkor héberül beszél.
Írásban mindkét nyelv a héber ábécé betűit használja, azonban tekintettel arra, hogy a
héber sémi, a jiddis pedig indoeurópai gyökerekkel rendelkező nyelv, jellemző
különbségek mutatkoznak. A héber elsősorban mássalhangzók írására használja a betűket,
a magánhangzók nem alapvető részei az írott morfémának, csupán a lexémának.
Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a magánhangzóknak az adott gyökből képzett szavak
esetében jelentés-megkülönböztető szerepük van, de írásban nem feltétlenül kell őket
jelölni. Ugyanakkor a jiddis mint indoeurópai gyökerekkel rendelkező nyelv esetében a
magánhangzók ugyanolyan fontos szerepet játszanak, mint a mássalhangzók, amit az ábécé
készlete is tükröz. Ezért a héber ábécé adta jelkészletből ki kellett alakítani a jiddis nyelv
és hangkészletének írására alkalmas rendszert. Érdekes, hogy a héber-arámi szavak
írásmódja – a sajátos szovjet jiddis kivételével, melyről később még szólunk – azonos az
eredeti nyelvben szabályozott írásmóddal, csupán a kiejtés térhet el attól, így pl. az s.b.t.
gyök héber kiejtés (és magyaros írásmód) szerint sabbat, jiddisben sabesz/sabosz,
dialektustól függően. A jiddis hangkészletének rögzítésére alkalmas rendszert két
módszerrel hozták létre: a magánhangzók jelölésére bizonyos héber betűket új funkcióval
láttak el, továbbá a héberben nem létező hangok (cs, dz, dzs), a diftongusok (magyaros
írásmóddal ei, ai, oi, ji) és a v-hang nem héber eredetű szavakban való jelölésére a
héberben ismeretlen, új jelkombinációkat hoztak létre. A 19. századi nyelvi reform végére
a YIVO7 döntése tett pontot: ma a YIVO által meghatározott írásmód és z rendszer számít
normának.

7

YIVO: Eredeti neve Yidisher Visnshaftlekher Institut (Jiddis Tudományos Intézet), a szervezet neveként
elterjedt akronima a későbbi névből származik. Ma „YIVO Institut for Jewish Research” néven működik.
Egy berlini konferencián alakult meg 1925-ben Nokhum Shtif nyelvész és író javaslatára. A szervezet
székhelye Vilnában volt. Neves alapító tagok még Max Weinreich és Elias Tsherikover. Az intézet a keleteurópai zsidóság történetének, kultúrájának, nyelvének és irodalmának kutatását tűzte ki fő feladatául. A
nemzeti-szocialista hatalomátvétel miatt Európából New Yorkba költöztették, ahol 1940 óta ma is működik,
mint a zsidósággal foglalkozó tudományok, a jiddis nyelv, irodalom és folklór, valamint az amerikai
emigráns zsidó kultúra legfontosabb és legnagyobb tudományos központja. Könyvtára több mint 380.000
kötettel rendelkezik, amely művek több, mint 12 nyelven íródtak. Archívuma 24.000.000 dokumentumot
őriz, köztük kéziratokat, fotókat, hangfelvételeket, filmeket (forrás:a YIVO hivatalos honlapja; <www.
yivoinstitute.org>).
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A jiddis nyelvű közösség külső-belső többnyelvűsége sajátos jelenség. A poliglosszia
szó használatát az indokolja, hogy nem csupán több nyelv párhuzamos ismeretéről van szó,
hiszen az egyes nyelvek használata meghatározott volt. Jordan Finkint idézve KeletEurópa zsidó lakossága egy poliglott kultúra része volt, melynek erősen leegyszerűsítve
legalább négy nyelvi tényezője van: a jiddis mint a magánélet és a mindennapi, közösségen
belüli kommunikáció nyelve; a héber, illetve arámi, mely a vallásos élet nyelve; egy vagy
több co-territoriális nyelv, azaz a környezet nyelve (pl, orosz, ukrán, lengyel), mely a
hivatalos ügyintézést, és a nem zsidó környezettel való kommunikációt tette lehetővé,
valamint a nem-co-territoriális nyugat-európai nyelvek (pl. német, francia), melyeket a
képzettebb rétegek elsősorban a kortárs irodalom olvasására használtak (Finkin 1). Az
átlagos jiddis beszélőt – még ha kevéssé tanult néprétegekből származott is – legkevesebb
három nyelv ismerete és ebből adódóan a triglosszia jellemezte. Gyakori volt, hogy
határvidékeken élve a jiddis nyelvi közösséget több co-territoriális nyelv és körülvette, így
mindegyiket beszélték. Erre a sajátos, belső és külső többnyelvűségre vezethető vissza,
hogy az európai, elsősorban a kelet-európai zsidóságot a többnyelvű léttel együtt egy
meghatározó multitextuális kulturális környezet is körülvette (Finkin 1). Harshav a
többnyelvűség és a jiddis státuszának kérdése kapcsán megjegyzi: a jiddis mint a
hétköznapok beszélt nyelve a kelet-európai zsidóság lingua franca-ja lett, a határokon
átívelő kommunikáció eszközévé vált (Harshav, Meaning 21).
A soknyelvű kultúrában azonban nem csak a nyelvek funkciója volt meghatározott. A
keleti jiddis további nagy dialektusokra bontható, melyekről az irodalmi nyelv
kialakulásának tárgyalásakor ejtünk bővebben szót. Az egyes dialektusokhoz a jiddis
nyelvű közösségen belül bizonyos előítéletek társultak: volt dialektus, amelynek magasabb
presztízse volt, és volt, amelynek beszélőit a más dialektust beszélők egyenesen lenézték.
A társadalom fejlődésével magának a jiddis nyelvnek a státusza is megváltozott, és
megítélése szociális kontextussal párosult. Mindez a modern jiddis nyelvű kultúra
megszületésének szempontjából kulcsfontosságú mozzanat, ezért a következőkben a jiddis
státuszának alakulását tekintjük át.
A zsidóság városiasodása és polgárosodása elsősorban a nyugat-európai zsidóság
körében, német nyelvterületen indult el. Bizonyos német hercegek és fejedelmek
letelepedési jogot adtak a zsidóknak, sőt, a fejedelemnek hasznot hozó, elsősorban
kereskedői és bankári tevékenységük elismeréséül többen az udvartartás részévé válhattak
(„Hofjuden”). Ők fizikai és szellemi értelemben is szabadon élhettek és dolgozhattak. A
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polgárosodott, elsősorban a felvilágosodás európai értékei és az európai kulturális
hagyományok felé orientálódó zsidó polgárság egyre erősebben eltávolodott a keleteurópai zsidóságtól, akik a számukra kijelölt letelepedési övezetekben (oroszul: черта
оседлости, angolul: pale of settlement)8 éltek, meglehetős elszigeteltségben és nehéz
körülmények között.
A Berlinből indult zsidó felvilágosodás, vagyis a Haszkala9 mozgalom természetesen
nem azonnal vetette meg lábát Kelet-Európában, sőt: erőteljes késéssel jutott csak el a cári
Oroszország területére. Mégis, bizonyos fokig elérte célját, bár más eredményeket mutatott
fel a német nyelvterületen élő zsidóság és mást a kelet-európai zsidóság körében. A
Haszkala hatására újraéledt a zsidó szekuláris identitás, erősödtek az asszimilációs
folyamatok, megnőtt a zsidóság aktivitása, amelynek egyik eredményeként új politikai
mozgalmak alakultak ki, így például az 1800-as évek végén megjelent a cionizmus, illetve
a jiddis státusz-változásában komoly szerepet játszó szocialista Bund10 is.
8

A letelepedési övezet kialakítása a zsidók oroszországi történelmének egyik jelentős fejezete. A cári
Oroszországban az antijudaizmus valószínűleg a zsidóknak a mai Nyugat-Európából való tömeges, keleti
irányú vándorlásával jelent meg a 14. századtól kezdődően. A cári Oroszország 1793-as és 1795-ös, lengyel
és litván területszerzéseinek következményeként a helyi, nagyszámú zsidó lakosság is a cári impérium
részévé vált. Tekintettel arra, hogy a korlátozások miatt a zsidók szűk lehetőségek közül választhattak
maguknak foglalkozást, társadalmi felemelkedésük is korlátozott maradt. A nagyszámú zsidó lakosság
legnagyobb része a kispolgársághoz tartozott, amely további, belső társadalmi elégedetlenséghez vezetett. A
háttérben megbúvó társadalmi viszonyokat jól szemléltetik a korabeli statisztikai adatok: 1894-ben a zsidó
népesség körében 94%-ot tett ki a kispolgárság, míg a teljes népesség esetében ez csupán 10,7% volt
(Hetényi, Örvényben 15). Az egyre erősödő zsidóellenesség miatt a birodalom vezetőire nyomás nehezedett,
amely különböző megszorító intézkedések meghozatalához vezetett. A letelepedési övezet nem más, mint II.
Katalin cárnő 1791. december 28-i rendeletével meghatározott terület, melyen belül engedélyezték, rajta
kívül azonban kevés kivétellel tiltották a zsidók állandó letelepedését. A terület a cári Oroszország nyugati
területeit jelenti, elsősorban a mai Litvánia, Belorusszia, Ukrajna területét, azaz a Lengyel-litván unióval
határos területeket. A letelepedési övezet létrehozásának gazdasági és ideológiai okai voltak, többek között a
zsidók elvándorlását és így a nem-zsidó orosz középosztály megerősödését várták tőle. A 19. század
fordulóján mintegy 5 millió zsidó élt a Katalin által kijelölt területen. Ez volt az akkori legnagyobb zsidó
közösség, az akkori ismert világ teljes zsidóságának mintegy 40%-a. Életkörülményeik meglehetősen
nehezek voltak, melyeket az I. Miklós által bevezetett törvények tovább nehezítettek. II. Sándor cár
rendeletei enyhítettek ugyan a zsidóság kirekesztésén és támogatták az asszimilációt, azonban III. Sándor cár
pogromokra reagáló, 1882-es, ún. májusi rendeletei ismét beszűkítették a lehetőségeket. A zsidó lakosság
erős területi koncentrációja, illetve a politikailag is támogatott kirekesztés tovább erősítették az antiszemita
törekvéseket. Az 1880-as években számos pogrom robbant ki, amelyek esetenként teljes településeket
semmisítettek meg.
9
Haszkala, vagy jiddises kiejtéssel Haszkole. A szó a héber sz.k.l. gyökből származik, melynek jelentése
’ész, értelem’. A Haszkala kifejezést a felvilágosodás zsidó megfelelőjeként tartják számon, ezért szokás ezt
az 1770-1880 között zajló mozgalmat zsidó felvilágosodásnak is nevezni. A Haszkala a berlini zsidó
polgárság körében született meg, akik a francia felvilágosodás példáját követve társadalmi változásokat
szorgalmaztak. Ezek elsődleges célja a zsidóság elszigeteltségének felszámolása volt, hiszen úgy tartották,
hogy a nyelvi, kulturális, vallási és mindenekelőtt külsőségekben megnyilvánuló különbségek a fő okai a
zsidóság izoláltságának és az őket ért támadásoknak. Ezért szorgalmazták a zsidóság szekularizálását,
hangsúlyozták a világi műveltség fontosságát, a Hochdeutsch-ban való jártasságot, és kiemelték a kulturális
különbségek csökkentésének jelentőségét.
10
A mozgalom eredeti és teljes neve Algemeyner Yidisher Arbeter Bund in Lite, Poyln un Rusland –szó
szerint ’Litvániai, Lengyelországi és Oroszországi Általános Zsidó Munkásszövetség’. 1897-ben Vilnában
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A Haszkala erősen érintette a nyelv kérdését is. Moses Mendelssohn, a német Haszkala
központi alakja a környezet magas nyelvét, a német zsidók esetében az irodalmi
Hochdeutsch-ot részesítette előnyben a vallás nyelve, azaz a héber, és a sajátos,
közösségen belüli nyelv, a jiddis helyett. Ezt a gondolatmenetet továbbszőve sok maszkil (a
felvilágosodás híve) a jiddist egyenesen elcsúfított németnek tartotta (hiszen korábbi
nyelvállapotot, más szintaxist és fonológiát mutatott, mint a kortárs német). Tekintettel
arra, hogy a Kelet-Európában, illetve a német hercegségek területén élő zsidók között
jelentős szociális különbségek is mutatkoztak, a jiddist szokás volt zsargonnak, azaz az
alsóbb, képzetlenebb néprétegek nyelvének tartani. Az előítélet vagy negatív konnotáció
tehát nem csak a jiddisen belül élt, de magával a jiddissel szemben is fenntartások
alakultak ki. Ugyanakkor maga a Haszkala indította el azt a zsidóságon belüli folyamatot,
amelynek eredményeképpen – a szekularizáció zászlaja alatt – fellendülhetett a
könyvkiadás és a publicisztika, és megjelentek a szekuláris szépirodalmi művek is. KeletEurópában ez a kulturális felvirágzás azonban – ellentétben a berlini felvilágosítók
törekvéseivel – nem a környezet, azaz a befogadó ország nyelvén, hanem a nép
kommunikációra leginkább használt nyelvén, azaz jiddisül zajlott11. A Haszkala tehát
kettős megvilágításba helyezte a jiddist: az elsősorban német nyelvterületen élő maszkilok
és a cionisták ellenezték. Ugyanakkor a kelet-európai maszkilok emelték a jiddis
presztízsét, hiszen csak így érték el célcsoportjukat, a széles a néprétegeket. Jegyezzük
meg, hogy Oroszországban, amint erre már utaltunk, a Haszkala a nyugat-európai példához
képest nem csak jelentős késéssel indult el,, de ezen fölül aránylag szűk réteget tudott
megszólítani, sőt: a felvilágosodásnak a 19. század végi pogromok megálljt parancsoltak.
A felvilágosodás filozófiai mondandójára az értelmiség egyes képviselői, főleg a
cionizmus hatására klasszikus héber nyelven próbálták megadni saját válaszaikat. Az addig
szigorú funkcionális nyelvi megosztás lassan felbomlani látszott, és a szekuláris
felvilágosodás egyre időszerűbbé tette a nyelv kérdését is. A korábban lenézett jiddis jó
alakult szekuláris politikai párt, amely nevétől eltérően Európa számos országában, sőt: az Egyesült
Államokban és Kanadában is aktív politikai szerepet vállalt. A Bund alapvetően szociáldemokrata nézeteket
vallott. Fő célkitűzésük egy olyan demokratikus és szociális állam megteremtése volt, melyben a zsidókat
mint nemzetiséget törvényes kisebbségi státusz illeti meg. A Bund ellenezte a cionizmust, mert a
Palesztinába való kivándorlást menekülésnek tekintették. Míg a cionisták a héber használata mellett
kötelezték el magukat, addig a bundisták a kezdeti orosz nyelvi irányultság után a jiddist preferálták, hiszen
ezzel könnyebben elérhették azokat, akiknek az érdekét képviselni akarták: a munkásokat. A Bund történetét
számos kiadvány dolgozza fel, például Frankel, Jonathan. Prophecy and Politics: Socialism, ationalism and
the Russian Jews 1862-1917. Cambridge: Cambridge University Press,1981
11
A Haszkala nyelvhasználatának kettőségét jól szemlélteti a szatanovi Mendel Lefin (1749-1826) jiddis
nyelvű Biblia-fordítása, aki a jiddist a Haszkala felvilágosult gondolatainak a relatív képzetlen tömegekhez
való eljuttatásához használta (Shneer 33).
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alapnak bizonyult a reform-nézetek megvalósításához. Újságírásra, sőt, a tudományos
diskurzus folytatására is alkalmasnak találtatott (a némethez való hasonlatossága révén). A
nyelv státuszának, megítélésének változását jól tükrözi a Czernowitz-i (csernovici) nyelvi
konferencia, melyet 1908. augusztus 30. és szeptember 3. között hívott életre Natan
Birnbaum filozófus és író. A konferencia a jiddis nyelvről szólt: a jiddis nyelvtani,
helyesírási problémái mellett irodalmat, színházat, fordítást érintő kérdések is helyet
kaptak, hiszen a konferencia résztvevőinek jelentős része maga is író volt. A konferencia
nyelve a jiddis volt.12 A konferencia fő témájává azonban egy általános kérdés vált,
mégpedig a nemzeti nyelv kérdése. Parázs vitákat követően a konferencia végső döntése
egy kompromisszum lett: a jiddis a zsidóság egyik nemzeti nyelveként került elismerésre,
amelyet a cionisták természetesen elutasítottak, ugyanakkor a nemzeti identitást elsősorban
a népi hagyományokban keresők elfogadtak és üdvözöltek.
Ez a döntés alapvetően határozta meg a jiddis kultúra további sorsát. A jiddis
egyenértékű nyelvvé vált a többi európai nyelvvel, sőt: a héberrel is. Czernowitz döntése
szabad utat engedett az alkotói szellem szabad nyelvválasztásának, de az ideológiai harcok
nyelvi síkon való megvalósításának is. A jiddis nyelvű kultúra hirtelen és nagyon gyors
fejlődésnek indult: szekuláris, jiddis nyelvű iskolarendszer került kiépítésre, egyre nagyobb
számban jelentek meg könyvkiadók, illetve megszaporodtak és folyamatosan növekvő
olvasói táborral büszkélkedhettek a publicisztikai orgánumok is. A jiddis és a héber
funkción alapuló megosztása évszázadokon át érintetlen maradt, amely a Haszkala
megjelenésével a 19. század közepén hirtelen megváltozott. A zsidó felvilágosodás előtti
évszázadokban is volt ugyan jiddis nyelven íródott irodalom, azonban sporadikusan, egyegy alkotó egyetlen generációs teljesítményeként született (Harshav, Meaning 87). A
modern jiddis nyelvű irodalom alkotói, illetve potenciális olvasói táboruk is ugyan
többnyelvű környezetből, és elsősorban az irodalmárok esetében gyakran multikulturális
háttérrel is érkezett, mégis szembe találta magát a régi-új problémájával, a modernizmus
örvényébe került tradíció nyelvi és képi kifejezésének kihívásával, avagy az újszerű
tapasztalat megfogalmazására alkalmas nyelvteremtés feladatával. Oroszországban a jiddis
nemzeti nyelvvé emelése ideológiai folyamattá nőtte ki magát.

12

A konferenciát feldolgozó jelentős szakirodalomból emeljük ki Hetényi Zsuzsa cikkét (A csernovici nyelvi
konferencia (1908)), amely az irodalomtudós szemszögéből, az orosz-zsidó irodalom fejlődése
szempontjából tekinti át a konferencia eredményeit és anyagát, ezáltal jelen dolgozat szempontjából is
relevánsabb, mint a csupán történelmi megközelítésből íródott tanulmányok.
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2.3.2. A jiddis nyelvi közössége
A jiddis tanulmányozása és értelmezése során nem hagyhatjuk figyelmen kívül a
szociális meghatározottságot sem. Ahogy már említettük, a jiddis elsősorban a keleteurópai zsidók nyelveként egy jól behatárolható etnikai közösség nyelve volt, amely
közösség egyik fő meghatározó jellege éppen vallásában rejlik. A zsidó vallás több
szempontból is hatást gyakorolt a nyelvre és annak fejlődésére.
A vallás a zsidóság esetében nem csak hitéletet, de életformát is jelent, így tehát
természetes folyamat, hogy a vallás nyelvéből bizonyos szavak és fogalmak a hétköznapok
nyelvében is megjelentek. A nyelvészeti kutatások külön fejezetét képezi a jiddisben
fellelhető párhuzamos szókincs vizsgálata, azaz az azonos denotátumra vonatkozó, de
különböző eredetű szavak használatának rendszere. Erre számos példát hozhatunk, mint
bukh (általános, szekuláris könyv) – seyfer (vallási könyv, tekercs), avagy bite (szívesség
kérése) – bakoshe (különleges kérés, kérelem) – proshenye (hivatalos, írott kérelem)
(Harshav, Meaning 39). A jelenség a modern jiddis irodalmi nyelv és művészi szóalkotás
esetében lehet releváns.
Bár a Haszkala hatására elsősorban Nyugat-Európában a vallási élet is erősen
szekularizálódott, Kelet-Európában a vallás és életvitel reformja a zsidó közösség nagyobb,
főleg vidéken élő részére nem igazán volt jellemző. A továbbra is létező földrajzi és
politikai elszigeteltség mellett a hagyományos neveltetés, iskolázás, illetve a hagyományos
viselkedésformák továbbra is a kultúra meghatározó alapját képezték.

2.3.3. A vallásos életforma egyéb hatásai
Az aktívan megélt zsidó vallásosság nem csak a mindennapi életre gyakorolt hatása
által jelent meg a jiddisben. A vallásos zsidó létforma számos olyan elemét sorolhatjuk fel,
amely a jiddis nyelvi arculatát formálta, Harshav szavaival élve a jiddis szemiotikáját13
képezi, és amely a nyelvet matériaként használó avantgárd művészek nyelvfelfogásában és
nyelvalkotásában is nyomon követhető.

13

„A jiddis „szemiotikája” alatt a nyelvnek egy második szintjét értem, amely a szókincsen, morfológián és
szintaxison felül alakult ki. Ez a kommunikációnak a közösség tagjai által elismert „nyelve”: hogyan kell
viselkedni interperszonális kapcsolatokban, mit kell mondani bizonyos helyzetekben, hogyan kell dialógusba
elegyedni, hogyan kell elkezdeni egy beszédet, milyen időszakonként figyeljük meg a világot, és hogyan
fejezzünk ki röviden egy felismerést vagy érzelmi állapotot.” (Harshav 91)
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2.3.3.1. A szövegek megélése a vallásban
A vallás előírásai szerint minden, hagyományosan nagykorú – azaz 13. életévét betöltött –
férfinak napjában legalább háromszor kell imádkoznia, ami azt jelenti, hogy önállóan kell
héber nyelvű szöveget olvasnia. Ez azt is magába foglalja, hogy mindenki saját maga felel
az imádkozásért, azaz mindenki saját maga felelős az Istennel való folyamatos
kommunikációért. Az önálló ima a mindennapok, a mindennapi rituálé nemcsak részévé
tette a belső, Istennel folytatott dialógust, hanem így a bibliai14 szövegek: a mózesi
könyvek elbeszélései, továbbá a magyarázatok, illetve az Ószövetség lírai szövegei is a
mindennapok és az általános tudás aktív részévé váltak.
A zsidó nép saját történelmét Istenhez való viszonya tükrében, a bibliai szövegekben
megőrzött, történelmi eseményeken keresztül ismeri. Ezt a mitikus időt éli újra az ünnepek
évente ismétlődő ciklusában. Ezért a zsidó hagyomány egyik jellemzője, hogy mind
önmagát, mind Istennel való kapcsolatát történelmi események kontextusába helyezi
(Harshav, Meaning 11). Ezt a sajátos történelemszemléletet Perets Markish poémájának
elemzésével foglalkozó fejezetünkben részletesebben is megvilágítjuk.
A vallásos életnek azonban a Tóra mellett több további meghatározó, írott forrása,
illetve kerete is van. Ide tartozik mindenekelőtt a Talmud15, illetve a bibliai szövegekhez
írott kommentárok, jogi törvények, valamint a viselkedést és a vallási élet gyakorlatát
meghatározó törvény- és szabálygyűjtemény, így pl. a Sulchan Aruch is. Ezek a szövegek
is mind a Tórában gyökereznek, rá hivatkoznak, mégis különböző időben, más helyeken
keletkeztek, és egymástól tematikájukban is eltérnek. Így a Tóra által megtestesített,
historikus hagyományt történelmen és időn felülivé helyezik. Utalva a zsidóság fentebb

14

A zsidó tradícióval kapcsolatos magyar szóhasználat gyakran alkalmazza a „bibliai” jelzőt a tórai, azaz
Mózes első öt könyvével kapcsolatban is. Míg a keresztény tradíció ezek közül elsősorban az elbeszélő
könyvekre helyez nagy hangsúlyt, addig a zsidó hagyományban Mózes mind az öt könyve egyforma
figyelmet kap. Az Ószövetség, héber terminológiával a Tanakh (Tóra, a prófétai könyvek, illetve az írások:
költői könyvek, tekercsek, történelmi könyvek) tanulmányozásában is kiemelt szerep jut a mózesi
könyveknek. Jelen dolgozatunkban a bibliai jelzőt elsősorban a zsidó hagyomány értelmezése szerint
használjuk. Amennyiben újszövetségi kontextusra utal, úgy erre az adott helyen mindig külön utalunk.
15
Talmud: szó szerint „tan”. A Talmud a Misna [a tannaita tradíció legkorábbi gyűjteménye, elsősorban jogi
természetű szövegek az i.sz. korai 3. századból] terjedelmes kommentárja, amely héber és arámi nyelven
született. A korábbi kiadás, amelyet javarészt Tiberiasban szerkesztettek az i.sz. késő 4. és/vagy kora 5.
században Jeruzsálemi vagy Palesztinai Talmud néven vált ismertté (Talmud Yerushalmi). A későbbi és
ennél bővebb változat Perzsiában keletkezett máig nem teljesen tisztázott fázisokban az i.sz. késő 5. – késő 8.
század között. Ez a változat Babilóniai Talmud (Talmud Bovli) néven ismert. A Misnához hasonlóan a
Talmud is rendekre (sedarim), a fejezetek között pedig traktátusokra (masekhot) osztható (forrás: The
Cambridge Companion to the Talmud and Rabbinic Literature. Cambridge: Cambridge University Press,
2007. XIX.). A Talmud fő szerepe az addig csak szóbeli hagyományban továbbadott szent szövegekhez
kapcsolódó tudás és instrukciók írásos rögzítésében áll.
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kifejtett, sajátos történelemszemléletére is, Harshav ez utóbbi hagyományból eredezteti a
zsidóság önértelmezésének másik jellemzőjét. A zsidó nép önmagát „am ha-olam”-ként is
aposztrofálja. Az olam szó egyrészt ’világ’-ot, másrészt ’örök lét’-et is jelent. Az am haolam tehát egyrészt ’örök nép’-et, másrészt azonban ’a világ népe’-t, ez utóbbi értelemben
a zsidóság térben és időn kívüliségét, konkrét történelmi helytől, eseménytől vagy földrajzi
meghatározottságtól független létét jelenti (Harshav, Meaning 11). Mindez azért fontos,
mert ez az évezredek alatt beivódott hagyomány a modern jiddis irodalomban újra
megjelenik, mégpedig a népként és individuálisan is megélt útkeresés és hontalanság új
értelmet kapott szimbólumaként.

2.3.3.2. A tanulás jelentősége és módszere
Láthattuk, hogy a vallásos létforma és gondolkodásmód sajátos ős-toposzokat alakított
ki a zsidóság kollektív tudatában, ilyen például a kétféle értelemmel is bíró am ha-olam, az
identitását kereső, hontalan zsidó képe, de említésre méltó a gondolkodásmód sajátos
logikája is. Mindez elsősorban a hagyományos tanulási folyamatokon és metódusokon
keresztül vert gyökeret, amelyek újabb jellemzővel gazdagították a világ hagyományos
percepcióját.
A vallásos zsidóság szerint az egyik legszentebb elfoglaltság és feladat a Tóra
tanulmányozása. Ezért a gyerekek már egészen kis korukban, 3-4 éves koruktól iskolába,
héderbe16 (szó szerinti jelentése ’szoba’) jártak, ahol megtanulták a héber ábécét,
megtanultak írni és a Tórát olvasni. Ezáltal nem csak a héber betűs írástudás, de az olvasás
és a szent szövegek alapos ismerete is nemzetségről nemzetségre hagyományozódott. A
Tóra-tanulás didaktikája szerint a héber szöveg olvasását a szöveg szóról szóra haladó
jiddis fordítása is kísérte. Ennek és az ismétléseknek köszönhetően már gyerekkorban
szinte fejből tudták idézni a Tórát és annak szöveghű fordítását, azaz jelentését is. A
vallásos szövegek olvasása azonban nem csak állandó ismétlést jelent. A szövegek tanulása
a szövegekhez az évszázadokon át íródott kommentárok ismeretét is magába foglalja,
ezáltal a felnőtté avatásra, azaz 13 éves korra a vallásos környezetben nevelkedett gyermek
(és a 19. században még minden zsidó gyerek így nevelkedett) a tórai szövegek és

16

YIVO helyesírás szerint kheyder, azonban a szó beépült a magyar nyelvbe, így az Osiris Helyesírás (OH)
Javaslatát figyelemebe véve hédernek írjuk (OH 799).
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kommentárok, magyarázatok igen alapos ismeretével rendelkezik, párhuzamokat tud
felállítani, érvelni, illetve ellenérvelni tud.17
A hagyományos zsidó tanulásnak a leírtakon túl van egy további megkülönböztető
sajátja is, amely egészen a talmudi tradícióra vezethető vissza: a kérdés-válasz – héberjiddis terminológiával élve kashe-terets – logikája szerinti tanulás és szövegértelmezés.
Mindez a tanulás sajátos folyamatát és logikáját eredményezte, amely nemcsak magára a
nyelvre, de az általános gondolkodásmódra és beszédmódra is hatott. Ezt példázzák többek
között a kérdő mondat formájában megfogalmazott jiddis szólások és közmondások, illetve
a kérdés-felelet-szerű gondolkodás18.
Ennek irodalmi példája Tevye (Tóbiás), a tejesember. Sholem-Alekhem műve a modern
jiddis irodalom egyik mérföldköve lett, elsősorban narrációjának köszönhetően. A
szövegben úgy van jelen a narrátor, hogy Tevye hozzá beszél. Kérdéseket is intéz hozzá,
azonban

nem

vár

rájuk

választ:

„ugye,

Ön

is

úgy

gondolja”,

„joggal

kérdezhetné/mondhatná/gondolja, hogy” formulákkal gyakran találkozunk beszédében.
Mindent Tevye saját elbeszélésében, az ő hangján hallunk: belső érzéseit, gondolatait,
félelmeit, Istennel folytatott „dialógusait” ugyanúgy, ahogy a történéseket is ő maga
közvetíti, illetve meséli el. Tevye beszéde tehát egy sajátos kettősséget hordoz magán: két
irányba is dialógust folytat: a narrátorral és Istennel, ugyanakkor a gyakorlatban mindegyik
monológgá válik. Tevye beszédének másik jellemzője a minden kijelentést megerősíteni
szándékozó héber nyelvű bibliai idézetek halmozása, a kiszólások, az emocionális szavak
használata, amelyek általában a mű más nyelvre való fordításában elvésznek. A mű
narrációs technikáját tekintve innovatív, de csak a szépirodalomban az, hiszen a

17

A jiddis nyelvű Biblia-fordításoknak (értendő ezalatt mind a héderben használt, a szent szöveg és jiddis
nyelvű fordításának állandó ismétléssel való elsajátítása, mind pedig a nyomtatott, azaz írásos Bibliafordítások) a jiddis közösségi nyelvre gyakorolt hatásáról (a szóképzést,az idiómákat,sőt a morfológiát is
beleértve) ld. Thimm, Erika. „Der Einfluss der aschkenasischen Bibelübersetzungstätigkeit auf die jiddische
Gemeinsprache.” The Bible in/and Yiddish. Ed. Shlomo Berger. Amsterdam: University of Amsterdam,
2007. 21-41.
18
Felmerülhet a kérdés, hogy van-e, és ha igen, milyen különbség fedezhető fel a katolikus katekizmus és az
itt vázolt kashe-terets gyakorlata között. Meglátásunk szerint az alapvető különbség abban áll, hogy a
katekizmus célja alapelvek kristálytiszta, megkérdőjelezhetetlen, mindenki számára egyértelmű lefektetése.
Ehhez a kérdés és a kérdésre adott válasz ideális retorikai formát jelent, hiszen az alapvető kognitív
megismerés egyik legősibb formáját idézi, ezáltal egyrészt könnyíti a megértést és elsajátítást, másrészt
kizárja az összefüggő szöveg esetében elkerülhetetlen kommentárok, különböző értelmezési módok
felbukkanását. Ugyanakkor a kashe-terets nem ebben az értelemben vett kérdés-válasz: nem retorikai
szerkesztésmód, hanem kollektív, kreatív szellemi tevékenység, elsősorban szövegértelmezés, megismerési
mód, gondolkodási forma, melyben a kashe nem kérdést, hanem problémafelvetést jelent. Míg a katekizmus
egy kérdésre egy választ ad, addig a kashe-terets egy öngerjesztő, végtelen folyamat: a felvetett problémára
adott aktuális válasz önmagában hordozza a következő problémát vagy problémákat, és nem zárja ki, hogy
egy kérdésre, problémára több választ, több értelmezési lehetőséget is adhassunk.
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köznyelvben rejlenek előzményei. A „Vu shteyt es geshribn?” (’hol van ez megírva?’ –
azaz a Tóra mely részében van ez szabályként lefektetve. Másként fogalmazva: mi vagy ki
tiltja, hogy ne tegyem/másként tegyem?) kérdés gyakori a jiddis beszélt nyelvben, és
Tevye beszédében is gyakran találkozunk vele. A hagyományos kérdés-válasz struktúrájú,
héber idézetekkel tűzdelt, ironikus és emocionálisan túlfűtött beszédmodor a szkaz-forma
korai megjelenése: Tevye egyszerű, tanulatlan figurájában a szerző egy teljes néprétegre
jellemző, (ön)ironikus beszédmódot stilizál, ami arra is szolgál, hogy a narrátor
eltávolodhasson mind az elbeszéléstől, mind a figurától. Ugyanakkor Tevye beszéde a
számos hasonlóság mellett nem tekinthető teljesen azonosnak a Babelnál és az orosz
avantgárd prózaíróknál látható szkaz-formával. Sholem-Alekhem hősének beszédével,
gesztusaival és gondolkodásmódjával megidézi a jesivák világát, az egyszerűbb, vidéki
vallásos zsidók jellemző kommunikációját. Ez a sajátos dialogikus monológ a Tóbiás, a
tejesember szövegalkotó narrációs eszközévé is előlép.
A folyamatos tanulás és a hagyomány megismerése nem csak a héderre korlátozódott. A
tanulás, illetve a „kashe-terets” didaktikai elve számos helyzetben megjelenik a
mindennapi életben is, amely így sajátos gondolkodásmód kialakulását is eredményezte.
Szokás volt a péntek esti asztalnál családi Tóra-magyarázatot tartani, ahol az apa
kérdésekkel és az ezekre adott válaszokkal magyarázza az aktuális hetiszakaszt, azaz a
Tóra vonatkozó részét. Ilyenkor szokás volt a gyermekeknek is kérdéseket feltenni a
szöveggel kapcsolatosan, akik így lexikális tudásukról is számot adhattak.
A kérdés-válasz a pészah ünnepét bevezető széder-este dramaturgiájának és az ezt
meghatározó pészahi Haggadának is fontos szervező eleme. A Ma nishtana… azaz ’Miben
különbözik [ez az este a többitől]…’ kérdés négyszer hangzik el a gyermek szájából, amire
az apa a hagyomány szerint négy, metaforikus választ ad. Jellemző, hogy szokás mind a
mai napig jiddisül feltenni a kérdéseket, melyre a válasz hagyományosan szintén jiddisül
érkezik az apától, gyakran a család által beszélt nyelven kiegészítő magyarázattal. A
kérdés-válasz struktúra szerinti tanítás motívuma is megjelenik a Haggadában, tórai
szövegrészekre hivatkozva.19
A pészah és az Istennel folytatott sajátos, dialektikus logikát követő, mégis
monologikus párbeszéd Markish Di kupe-jának is jellemző elemei, amelyekre a poémát
elemző fejezetben külön kitérünk.
19

Az egyiptomi kivonulásra emlékeztető pészah ünnepének első két estéje az úgynevezett széder-este (széder
szó szerint: ’rend’) Ennek forgatókönyve évezredek óta azonos sorrendet követ, amelyet a pészahi haggada
rögzít és őriz.
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2.3.3.3. Egyéb, a vallási tradícióban gyökerező tulajdonságok
Számos anyanyelvi beszélő vagy irodalmár memoárjaiban olvashatjuk, hogy a jiddist
erősen emocionális nyelvnek érzi. Általában nem tudják megindokolni, hogy ennek mi az
oka. Harshav szerint az emocionalitás kulcsa a jiddis belső többnyelvűségében keresendő
(Harshav, Meaning 36). A több nyelv együttes jelenléte a tudatban olyan intertextuális
kontinuumot képez, amelyben lehetőség nyílik az egyik nyelvből a másikba átvett szóval
szinte végtelen számú allúziót (meg)idézni, úgy, hogy mindeközben továbbra is a jiddis
nyelvi határain belül maradunk. Az idézéssel ízessé válik a beszéd, hiszen általa nem csak
a másik nyelv, de az adott nyelvhez és az aktuálisan kölcsönzött szóhoz társuló allúziók,
konnotációk, sőt: érzelmek is felidézhetőek. Mindez a nyelvi játékosságban, a sajátos
frazeológiai szópárok példáján, illetve a gemátria hétköznapi használatában is
megmutatkozik.
A jiddisben gyakori a rímes szópárok frazeológiai használata. Ez a szokás a szent
szövegekből eredeztethető, ahol még a lírai részekben sincsenek rímek, hanem a
gondolatritmus és a figura etymologica és az ikerszavak teremtenek „rímszerű” kapcsolatot
a szavak között, illetve rejtettebben a betűk is összecsengenek, innen a számértékén
alapuló gemátria (ld. alább) eszköze. A jiddisben használt rímes frazeologizmusok esetén
gyakori, hogy az eredeti héber kifejezést használják, de előfordul olyan is, amikor a héber
szópár fordításával találkozunk, germán eredetű szavakkal helyettesítve az eredeti
komponenseket. Az első típus esetében egyértelműen szükségeltetik a héber szöveg
ismerete. A második esetben ez nem szükségszerű, ugyanakkor a héber szöveg
automatikus hozzáértése további jelentésréteget kölcsönöz a szólásmondásnak. A „tsezeyt
un tseshpreyt” kifejezés két tagja egymás szinonimái, mindkét szó ’szétszórva’ jelentéssel
bír. A szópár többféle kontextusban is használható, akár szerteágazó családi kapcsolatok,
akár rendetlenség leírására. A szópár eredete Eszter könyvében keresendő: „És monda
Hámán Ahasvérus királynak: Van egy nép, elszórva és elkülönítve [kiemelés tőlem] a
népek között, országod minden tartományában, és az ő törvényei különböznek minden
nemzetségtől, és a király törvényeit nem teljesíti; a királynak bizony nem illik úgy hagyni
őket.” (Eszter 3:8, Károli Gáspár ford.) A héber szövegben szereplő mefuzar u-mefurad
szópár szintén rímel, mely rímhatást morfológiai hasonlóság és hangzásbeli egybeesés
alakítja. A héber szópár is használható a jiddisben, de gyakoribb a germán eredetű
szavakból képzett rím és szólás használata (Harshav, Meaning 37).
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A héber szavak azonban nem csak szópárban, hanem közmondásokban is előfordulnak.
Ilyenkor a teljes szólás vagy közmondás jelentése gyakran eltér a benne lévő héber-arámi
elem eredeti jelentésétől vagy kontextusától. Erre lehet példa a s’iz nisht aza groyse toyre –
szó szerint: ’ez nem olyan nagy Tóra’ kifejezés is. A Tóra nem csak a szent iratokat, de
ebben az átvitt értelemben tanítást, megtanulandó tudást is jelent. A s’iz nisht aza groyse
toyre kifejezés tehát azt jelenti: ’nem nagy ügy’. Az opshpiln a khasene – szó szerint
’[zenét] játszani esküvőn’ azt jelenti: óriási felfordulást csapni, avagy valakiről
nyilvánosan rosszat mondani, meghurcolni.
A rímek alapjául azonban nem csak morfológiai vagy fonológiai hasonlóság szolgálhat.
Egymással sem szemiotikai, sem logikai kapcsolatban nem álló szavak is párhuzamot
alkothatnak a héber szövegek tanulmányozásából ismert gemátria jelensége alapján. A
gemátria azon alapul, hogy a héber betűknek számértéke is van, így egy-egy szó
számértékét kiszámolhatjuk a betűk értékének összegéből. Az azonos számértékkel
rendelkező szavak ezáltal a hagyományőrző műveltségű tudatban összekapcsolódnak. Ezt
példázza a nikhnas yayin yatsa sod héber nyelvű, talmudi mondás, szó szerint ’lépj borba,
kilép a titok’. Mind a sod (’titok’), mind a yayin (’bor’) szavak számértéke azonos: 70. A
titok tehát a borban van, illetve népies olvasatban: a titkot kifecsegheti a részeg. Ahogy az
erre épülő jiddis közmondás is tartja: vos bay a nikhtern oyf der lung, iz bay a shikern oyf
der tsung, szó szerint: ’ami a józannak a tüdején, az a részegnek a nyelvén.’ A gemátriával
való játék a jiddis folklórnak is meghatározó része, de még a gyerekek is szívesen évődtek
vele (Harshav, Meaning 38).
A jiddis játékosság másik példája, amikor az askenázi kiejtés következtében bizonyos
héber szavak hangzása megegyezik más, germán vagy szláv eredetű szavakéval, ami újabb
asszociáció létrejöttére, gyakran ironikus hatás keltésére ad lehetőséget. Egyik
legkedvesebb példa erre a magyar fül számára is megfejthető rímes szólás: di beste kashe
af der velt iz kashe mit yoykh, azaz ’a világon a legjobb kashe [kérdés, probléma, kihívás] a
kása csirkelevessel’. Hasonló logika alapján épül fel az első felében héber, második
felében germán eredetű szavakat tartalmazó rímes jiddis mondás, népi bölcsesség, mely
szerint bemokem sheeyn ish, iz a hering oykh a fish – szó szerint ’olyan helyen, ahol nincs
férfi, a hering is hal’. A mondás képletessége mögött egy vallási szövegből vett idézet
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sejlik fel, egy idézet a Pirkei (magyarosan Pirké) Avot-ból20: „olyan helyen, ahol nincs
ember, légy te az ember”. Sőt: elsősorban a frazeologizmus második felének
szemiotikájából kiindulva Harshav felhívja a figyelmet egy szláv allúzióra is: на безрыбье
и рак рыба (Harshav, Meaning 35). Láthatjuk tehát, hogy a kreatív jiddis nyelvi tudat
egyszerre két-három nyelvi és kulturális forrást is aktualizálhat sajátos nyelvalkotásában. A
héber szent nyelvi funkciójának sértetlensége mellett a jiddisre jellemző nyelvi-hangtani
játékosság egyfajta ironikus, nyelvi szekularizációt is megenged.
A fenti példák alapján több konklúziót is levonhatunk. Mindenekelőtt azt, hogy a rímek,
szópárosítások, szokatlan szókapcsolatok által a jiddisre jellemző egy fajta ritmikusság és
játékosság, illetve erőteljes képszerűség is. Ezt a nyelvi képszerűséget használja ki többek
között számos modern művész, köztük Chagall is, aki a frazeologizmusok és realizált
szókapcsolatok eredeti jelentéseit vizualizálja, megnehezítve, elidegenítve ezáltal a
befogadást, és állandósítva az ironikus látásmódot.
A többnyelvűség több nyelvi és kulturális forrás együttes jelenlétét eredményezi.
Minden szó többdimenziós, többféle jelentéskóddal bír, de nem csak a saját nyelvi
paradigmájában, hanem a párhuzamos nyelvekében is. Ezáltal – bár a jiddis szókincs
kevésbé gazdag, mint a régebbi nemzeti nyelveknél – mozgékony és fiatal nyelvként aktív
jelentésbővítésekre ad lehetőséget (a magyar szóképzéshez hasonlatosan). Az idiómák
széles körével pedig a nyelvi és kulturális szakadékok átjárhatóságának kérdése elevenedik
meg, miközben a jiddis anyanyelvi beszélő számára szinte végtelen játéktér és asszociációs
lehetőség is aktiválódik általuk (Harshav, Meaning 39).
Ugyanakkor elsősorban a rímpárokat tanulmányozva azt is láthatjuk, hogy a jiddistől
nem idegen a nyelvi szekularizáció: a szent szövegekből eredeztetett szavakat hétköznapi
kontextusba helyezve esetenként teljesen új jelentésréteg is nyerhető.
A fenti vázlatos leírás a modern jiddis irodalmi nyelv gyökereinek, illetve az avantgárd
költői nyelvalkotás folyamatainak megértéséhez kívánt néhány fogódzót adni.

20

Pirkei (Pirké) Avot: szó szerint az Atyák fejezetei, magyarul Atyák tanításai néven szokták emlegetni. A
Misna egyik traktátusa, amely a Misna-korabeli rabbik által lefektetett etikai szabályok és bölcs mondások
gyűjteménye.
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2.4. A 20. századi, modern jiddis irodalom kialakulásának körülményei
A modern jiddis irodalom megjelenését a kortárs európai és orosz irodalomból deus ex
machinaként előtörő őserőként értelmezhetjük, amely sokkal inkább az európai kulturális
hagyományra, mintsem saját irodalmi örökségre támaszkodott (Harshav, Meaning 4).
A modern jiddis irodalom terminusra bevezetőnkben már kitértünk, e fogalom az
úgynevezett jiddis klasszikusokat követő generációt, azaz elsősorban a 20. század első
felében született avantgárd műveket jelöli. A modern jiddis irodalom központjai elsősorban
Moszkva, Kijev, Varsó, Vilna, valamint a kivándorlásokkal egyre nagyobb szerephez jut
New York is.
A

modern

jiddis

irodalom

viszonylagos

gyökértelenségéről

már

szóltunk.

Megszületésében alapvető szerepet játszott a Haszkala mozgalom, majd pedig a jiddisnek
mint a zsidóság egyik nemzeti nyelvének hivatalos elismerése. Természetesen
meghatározó a klasszikusok munkássága is, még akkor is, ha organikusan nem feltétlenül
látunk kapcsolatot a modern jiddis művek és a Sholem-Alekhem, vagy Mendele által
alkotott figurák és szövegek között. A klasszikusoknak, elsősorban Mendelének
köszönhetően a jiddis az irodalmi nyelv szintjére emelkedett, miközben továbbra is
megőrizte eredeti tulajdonságait, és mindazt a kulturális terhet vagy kincset, amely az
évszázadokon át rárakódott.
Az avantgárd modern irodalom tükrében a klasszikusok művészete nosztalgikusnak és
erősen folklorisztikusnak tűnik. Tudjuk, hogy a klasszikusok sem művészi népköltészetet
akartak teremteni. Stetl-központú világképük, nosztalgikus látásmódjuk, és sajátos
figuráik: a luftmentsh-ek (azaz szegény, álmodozó, vidéki egyszerű emberek, akik szinte a
levegőn és ábrándjaikkal a levegőben élnek; akik gyakran szerencsétlenül eljátsszák életük
nagy lehetőségét is), egyfajta ráébresztésként, elidegenítésként voltak hivatottak hatni.
Amellett hogy megszólították a nagy számú jiddisül beszélő stetl-lakót, iróniájukkal vagy
realista látásmódjukkal ferde tükröt akartak tartani a stetl lakossága elé, akik a zsidó
társadalom jelentős részét alkották. A klasszikusok írásai mind figuráiknak, mind az
imaginárius térnek köszönhetően alapvetően megmaradnak a stetl világán, azaz a zsidó
tradíción belül. Ugyanakkor a klasszikusok, elsősorban Mendele munkásságával kezdett el
„megtörni a jég” a zsidó értelmiség jiddishez fűződő viszonyában. Az emögött megbújó,
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gyakran évtizedes folyamatokról a modern jiddis irodalmi nyelv kialakulásának kapcsán
szólunk még.
Lévén, hogy a klasszikusok irodalmi alkotásai gyakran újságokban, folyóiratokban
jelentek meg, a jiddis nyelvű irodalom olvasótábora is folyamatosan növekedett (Dinse
85). A jiddis sajtó21 fellendülése a késő 18. - kora 19. századra tehető, amikor a maszkilok
jelentős, héber nyelvű sajtóorgánum kiadásába kezdtek. A héber nyelvű újságok a
felvilágosodást támogatók sajátos eszmecseréjére adott lehetőséget. A cári Oroszországban
élő maszkilok – legjelentősebbek közülük: Mendel Lefin, Shloyme Ettinger, Avrom
Gottlober, Yisroel Aksenfeld, Yitshak Ber Levinson – számára ekkor még szinte lehetetlen
volt jiddisül publikálni. I. Miklós cár idején mindössze két zsidó kiadó kapott működési
jogot. Csupán a cár halála, azaz 1855 után nyílt lehetőség arra, hogy párhuzamosan az
orosz társadalmi és politikai reformokkal a zsidóság saját: jiddis, héber, illetve orosz
nyelvű nyomtatott kultúráját megteremtse és felvirágoztathassa. Így Európa első jiddis
nyelvű újságja, a Kol Mevaser (’A tudósító hangja’, eredetileg bibliai kifejezés) 1862-ben
jelent meg Odesszában (Shneer 34).
Az első szekuláris, modern jiddis irodalmi eredmények és a sajtó felvirágzását követően
a jiddis filológia és tudományos élet22 is fejlődésnek indult. Ennek hátterében az áll, hogy
a jiddist elkezdték önálló, teljes értékű nyelvként kezelni, amely felkeltette a tudósok
érdeklődését is.

21

A jiddis nyelvű sajtónak a modern jiddis irodalom fejlődésében játszott szerepéről alapos áttekintésként ld.
Cohen, Nathan. „The Yiddish Press as Distributor of Literature.” Multiple Voices of Modern Yiddish
Literature. Ed. Shlomo Berger. Amsterdam: University of Amsterdam, 2007. 7-29
22
1867-ben jelent meg az első jiddis-német szótár, melyet Jehosua Lifsitz adott ki. 1913-ban Vilnában jelent
meg Shmuel Niger szerkesztésében a Der pinkas című filológiai folyóirat. A nyitó cikket Ber Borochov
nyelvész jegyezte, akinek tanulmányát azóta is a jiddis nyelvészetet és filológiát megalapozó klasszikus
tanulmányként tartanak számon. Borochov amellett érvelt, hogy a filológia játssza a legnagyobb szerepet az
elnyomott népek nemzeti újraéledésében, tehát a jiddis filológiai felemelkedését a nemzeti öntudatra
ébredéssel kapcsolta össze, és részének tekintette a nyelv sztandardizálását is. Borochov cikkében rövid
nyelvtörténeti kitekintést is ad. Az irodalmi nyelv fejlődését a három klasszikushoz köti: meglátása szerint
Mendele nemzetiesítette, Sholem-Alekhem népszerűsítette, Y.L.Perets pedig humanizálta a jiddist (Shneer
65).
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2.4.1. A jiddis (mint) modern irodalmi nyelv kialakulása23
A jiddis kialakulását tárgyaló fejezetünkben – a nyelvészeti polémiákra is utalva – képet
kaptunk a jiddis kialakulásának feltételezett idejéről és körülményeiről. Ahogy erre már
többször utaltunk, a jiddis a köznapi, közösségen belüli, elsősorban szóbeli kommunikáció
nyelve volt, a történelmi áttekintés és időbeni behatárolás tehát a beszélt nyelvre
vonatkozik. Érdekes adalék a jiddis korára vonatkozóan Max Weinreich legendás mondata,
mely szerint a jiddis egyszerre ősi és fiatal nyelv is: bizonyos szempontból nagyon gazdag,
bizonyos szempontból meglehetősen behatárolt. Például a tradíciónak köszönhetően három
szót is találunk a „kérdés” kifejezésre, amelyek azonban nem szinonímák, és nem szabadon
variálhatóak: a germán eredetű freg általános kérdést jelöl. A héber eredetű shayle egy
eldöntendő gyakorlati, halachikus kérdést, míg az arámi eredetű kashe elméleti, gyakran
vallásfilozófiai vagy értelmezési kérdést, azaz problémafelvetést jelent. Ezzel szemben
például a virágnevek regisztere meglehetősen szegényes. A jiddis nagyon gazdag érzelmek
kifejezésére szolgáló szavakban, valamint például bibliai eredetű, filozófiai tartalommal is
töltött kötőszavakban, de a mindennapi élet denotátumainak és objektumainak, a
reáliaknak megnevezésére jóval behatároltabb eszköztár áll rendelkezésre (Harshav,
Meaning 4).
A modern jiddis irodalmi nyelv tekintetében tulajdonképpen szintén a fenti állítások
helytállóak. Jiddis írásos emlékek már a 13. századból fennmaradtak,24 azonban lineárisan,
23

A „modern” jelző használata a szakirodalomban is két történelmi korszakra vonatkozhat. Modern
irodalomnak nevezik egyrészt a klasszikusok nevével fémjelzett korszakot szembeállítva az ezt megelőző,
régi jiddis irodalommal. Ugyanakkor a klasszikusokhoz hasonlítva modern jiddis irodalomként a fejezet
elején jelzett, huszadik század eleji, főleg avantgárd hatás alatt álló alkotók műveit is szokás felsorolni.
Tekintettel arra, hogy a jelen fejezet a huszadik század eleji modern jiddis kultúra előzményeit, gyökereit
vizsgálja, és elsősorban 19. századi, főleg nyelvészeti és szociolingvisztikai folyamatokat érint, jelen
fejezetünkben a „modern” jelző a régi jiddis irodalomhoz képest modern (a huszadik századi jiddishez képest
pre-modern), a régitől több szempontból is elváló kultúrát, nyelvet és irodalmat jelzi. Amennyiben a huszadik
századi modern költészetre vagy irodalomra hivatkozunk, úgy ezt az adott szöveghelyen pontosan kiemeljük
és jelezzük.
24
1272-ből származik az úgynevezett Worms-i makhzor, azaz ünnepi (ez esetben pészahi) imakönyv,
melynek díszített kezdőbetűjében találjuk az első fennmaradt írásos emléket, egy jiddis mondatot: „Jó napja
legyen annak [értsd: áldassék a neve – B-N.B.], aki ezt a makhzort elviszi a zsinagógába”. A legrégibb jiddis
nyelvű összefüggő szöveg az ún. Cambridge-i kéziratban található. Ezt a kéziratot a kairói genizában (a
vallási szabályok szerint használaton kívüli, de meg nem semmisíthető könyvek tárolására alkalmas helyiség)
fedezték fel. A szöveg 1382-re datálható, és bibliai témára íródott költeményeket, valamint egy korábban
ismeretlen germán eposz, a Ducus Horant jiddis adaptációját tartalmazza. A középkori írásos emlékek közül
kiemelkedik Elye Bokher (Elijahu Levita) 1541-ben megjelent, de akár évtizedekkel is korábban keletkezett
kézirata, amely a Bevis of Hampton című lovagregény olasz változata, a Buovo d’Antona alapján készített
jiddis fordítás, és amely Bove-bukh néven vonult be a jiddis irodalomtörténetbe. A Bove-bukh jelentősége,
hogy jól tükrözi a korabeli európai irodalmi hagyomány hatását, pl. az ottava rima (olasz 8 soros stanza)
használatával. Szintén meghatározó jelentőségű a Mayse-bukh (szó szerint ’mesés könyv’) néven ismert
34

folyamatosan fejlődő, több műnemet is érintő nemzeti szépirodalmi kánont nem találunk.
A jiddis a beszélt nyelv tulajdonságait, illetve az orális kifejezőeszközként hozzá
kapcsolódó konnotációkat megőrizte az évszázadokon át is. Ennek egyik legfontosabb
jellemzője a számos jiddis dialektus kialakulása, melyek közül a legfontosabbak: a
lengyel, a litván (észak-keleti), valamint az ukrán (dél-keleti) dialektusok. A dialektusok
között nem csupán fonológiai és lexikai különbségek vannak. A „litvak”, „polak” vagy
„galitsyaner” szavak egyben egy-egy belső sztereotípiát is megtestesítenek, hiszen a nyelvi
közösségek szokásrendszerében, mentalitásában, sőt, még a tradicionális ételek elkészítési
módjában is különbségek mutatkoznak (Harshav, Meaning 79). A czernowitz-i konferencia
hatásaként, és ezzel karöltve a már bemutatott Haszkala megjelenésével és a
szekularizációs folyamatokkal: az iskolarendszer kiépítésével25, a hirtelen megnövekedett
számú sajtóorgánum megjelenésével, valamint a könyvkiadás robbanásszerű fejlődésével
karöltve a 19. században felmerült az egységes irodalmi „standard” nyelv
meghatározásának kérdése is.
A modern irodalmi nyelv megjelenését jól nyomon követhetjük, ha nyelvtörténetileg
hasonlítjuk össze a 18. század, illetve a 19. század irodalmi alkotásait. A régi jiddis
irodalmi művek, azaz a késő 18. századig keletkezett, jiddisül íródott művek nyelve a
nyugat-jiddis dialektus volt. Ezzel szemben a 18. század végén megjelennek az első olyan
alkotások, melyek alapjául már valamely keleti dialektus szolgált (Kerler 21). A dialektális
eltolódás a történelmi változásokat tükrözi: a jiddis kulturális központok NyugatEurópából áttevődtek Kelet-Európába, miközben a földrajzi és időbeni távolság
eredményeként jól látható különbségek alakultak ki a két dialektus között. Az irodalmi
nyelv (Literary Yiddish) tehát történelmi kategória, amely szociológiailag, történetileg és
nyelvészetileg is két fő formációra osztható: régi és modern irodalmi jiddisre (Kerler 3).
Ahogy ezt már részletesen kifejtettük, a kelet-európai jiddisen belül is számos dialektus
alakult ki, melyek különböző presztízzsel rendelkeztek. Emellett a keleti jiddisen belüli
„idegen” komponensek megítélését és elfogadását évszázadok óta heves polémia övezte. A
16. századtól elsősorban a szláv elem egyre erőteljesebb behatása adott okot a nyelvvédő
vitákra. Végül a német és orosz irodalmi nyelvek meghatározásának példáját alapul véve
az észak-keleti, azaz a litván dialektust kiáltották ki – elsősorban a kiejtés tekintetében –
ójiddis mű, amely vallási-rabbinikus alapon nyugvó morális tanításokat, illetve népmeséket is tartalmaz, és
1602-ben jelent meg.
25
Shneer forrásai szerint az első szekuláris jiddis iskola 1898-ban nyílt meg Minszkben (Shneer 36), míg
Estraikh szerint 1914-ig a jiddis iskolák illegálisnak minősültek Oroszországban (Estraikh, Soviet Yiddish
11).
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mérvadónak, melynek hátterében a litván területen működő jesivák és szekuláris iskolák,
illetve az innen származó, befolyásos értelmiségi körök meghatározó társadalmi státusza
húzódik meg (Harshav, Meaning 80). A jiddis irodalmi, tudományos és publicisztikai
nyelv tehát a 19. század második felében lezajlott standardizáció folyománya: nem egy
évszázados folyamat eredménye, hanem tudatos nyelvi reformhoz köthető.
A jiddis irodalmi nyelvvé válásának folyamatát tanulmányozva legalább annyi mellette
érvelő, a folyamatot serkentő, mint ellene szóló, gátló tényezőt sorolhatunk fel.
Az, hogy a nem vallásos irodalom és az olvasási kultúra is fejlődésnek indult,
egyértelműen a Haszkala hatásának tudható be. Ugyanakkor utaltunk már rá, hogy a
Haszkala tulajdonképpen kettős nyelvi fejlődést hozott, és a jiddis státuszára is kétféle
hatást gyakorolt. Ugyan a jiddist zsargonnak, alsóbb néprétegek nyelvének tartották,
ugyanakkor ez volt a nagyszámú kelet-európai zsidóság által beszélt egyetlen élő, közös
nyelv, és mint beszélt nyelv, ez volt leginkább alkalmas arra, hogy az egyszerűbb,
tanulatlan embereket is meg tudják szólítani. Utaltunk rá, hogy bár a jiddis elsősorban
beszélt nyelv volt, nem vallásos írásbelisége korábban is létezett már. Ezen szövegek
elsődleges célcsoportja a tanulatlan néprétegek voltak, és mivel a férfiak a tradicionális élet
és a vallás szabályai szerint ki többet, ki kevesebbet, de foglalkoztak a szent szövegekkel, a
tanulatlan néprétegek alatt gyakran a nőket értették. A jiddis nyelvű könyvek tehát vagy a
vallási szövegek nőkhöz való közelítését célozták meg, vagy szórakoztató célzattal
születtek. Jegyezzük meg, hogy héber nyelven is történtek ilyen jellegű kísérletek a
középkori Itáliában, azonban ezek nem találtak folytatásra (Miron 2).
A két nyelv közötti legszembetűnőbb különbség, amely a jiddis irodalmi nyelv
fejlődésének kedvezett, a fikció és a narratíva létrehozásában látható. Ennek minden
bizonnyal egyik fő oka, hogy a klasszikus héber a vallás nyelve volt, és mint ilyen,
évezredek óta változatlan műfajok nyelveként vált ismertté. Ezzel szemben a jiddist beszélt
nyelvként kevéssé terhelték a tradicionális kötöttségek, illetve individuálisan alakíthatóbb
volt. A jiddis mindennapi léte, beszélt nyelvi jellege, élő idiómái és nyelvi fordulatai
különösen alkalmassá tették arra, hogy olvasható, élvezetes stílusban írott prózai szövegek
nyelvéül szolgáljon. A héber ekkor még túlságosan kötődött a Biblia nyelvéhez, és
filozófiailag, vallástörténetileg, tradicionálisan túlkódolt volt, valamint elsősorban ezen
szövegek intertextuális közösségét és az ezekhez kapcsolódó gondolkodásmódot hívta
ismét életre. A héber nem volt felkészülve arra, hogy nyelvi, stilisztikai finomságokat az
élő nyelv szintjén reprodukáljon. Mendele, akinek első művei még héberül jelentek meg, a
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héber nyelvű írói tevékenységre és saját tapasztalataira reflektálva írja: nagyon nehéz a
mindennapi zsidó élet eseményeiről a szent nyelven írni (Miron 3). Mindehhez hozzájárul
az is, hogy a szekuláris, nem vallásos irodalmat művelni szándékozók szinte kivétel nélkül
maszkilok, a felvilágosodás támogatói voltak, tehát műveikkel vagy didaktikai célokat
akartak megvalósítani, vagy egyszerűen újszerű szövegeikkel a néphez kívántak fordulni,
aki csak jiddisül volt elérhető. Nem arról van tehát szó, hogy nem íródott modern kortárs
irodalom héber nyelven, azonban mivel alapos, tórai szövegektől elvonatkoztatva is aktív
héber nyelvi ismeretet tett szükségessé, kezdetben jóval kevesebb olvasót tudott
megszólítani. Mindennek érzékeltetéséhez egy látványos példa: a kor legsikeresebb héber
nyelvű írója, Abraham Mapu Ahavat Tsion (’Cion szeretete’) című 1853-ban megjelent,
héber nyelvű novellája 1200 példányban kelt el 4 év leforgása alatt. Eugène Sue Mystères
de Paris című művének héber nyelvű, 1858-ban megjelent adaptációja 2000 példányban
fogyott. Ezzel szemben Ayzik Meir Dik (1814-1893), közkedvelt jiddis szerző
novelláskötete 100.000 példányban talált vevőre, miközben naponta érkeztek az újabb és
újabb utánrendelések (Miron 3).
A jiddis térhódításának azonban egy további tényezőjét is meg kell említenünk. A
Haszkala mozgalommal párhuzamosan elsősorban Kelet-Európában

megjelent a

haszidizmus26 mozgalma. A haszidizmus újfajta vallásosságot tanított a népnek, és
sikerének titka tartalmi innovációja felett nyelvében rejlett: a haszidizmus nyelve a jiddis
volt. Ráadásul nem csak köznapi párbeszédek nyelveként, hanem a tanulás, a héber
szövegek magyarázatának nyelveként is használták. Mester és tanítványa, rabbi és a
Talmudot vagy Tórát tanulmányozó egymás között jiddisül beszéltek szent, vallásos
témákról is. A Haszkalát támogató, a jiddis nyelvű tömegeket tanítani, felvilágosult
eszmékkel megismertetni és szekularizálni vágyók nem tolerálták a mozgalom egyre
26

A haszidizmus elnevezés a héber heszed, azaz jámborság szóból származik. A haszidizmus a 18. század
közepén jelent meg, és elsősorban a mai Belorusszia és Ukrajna területén. A mozgalom alapítójának rabbi
Yisroel ben Eliezert, ismertebb nevén Baal Shem Tovot tartják. A haszidizmus tanításai szerint a rebe, azaz a
gyakran csodarabbinak tartott vallási vezető a közösség központja, ő képezi a fő kapcsot ember és Isten
között (miközben a judaizmusban hagyományosan a rabbinak nincsen isteni küldetése, nem tekintik őt Isten
közvetlen szolgájának vagy küldöttének.) A haszidizmus egyik jellemző tanítása szerint Isten szolgálata nem
zárja ki a jókedvet, úgy kell tehát őt szolgálni, hogy a tanulás és a hit napi megélése közben örömmel,
élvezettel éljük mindennapjainkat. Kialakulásának hátterében a vallásos zsidóságon belüli új igények
megjelenése állhat. A 17. században a lengyel-litván területeken élő zsidóság két részre szakadt: egyikük
támogatta a Kabbala, azaz a misztikus írások tanulását, míg a másik párt ellenezte ezt. A messianizmusba
vetett hitben is zavart okozott az önjelölt messiás, Shabbatai Tsvi megjelenése. A vallási élet turbulenciái
okozta bizonytalanságot fokozta az egyre erősödő pogromok által kiváltott pesszimizmus is. A haszidizmus
az egyszerű emberek igényeire adott választ könnyen érthető, mindenki számára hozzáférhető formátumban
és nyelven: jiddisül. Nem dogmatikus, hanem elsősorban emberközpontú, a hit helyett a hívő emberre
koncentráló, az érzelmeknek helyt adó tanítása gyorsan terjedt a nép körében.
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növekvő befolyását. Mivel a haszidizmus terjesztőinek egyik leghatékonyabb fegyvere
éppen a széles néprétegek által beszélt nyelvükben és érthető nyelvezetükben rejlett, a
maszkilok szinte egyetlen lehetősége az volt, ha ugyanezen a nyelven mutattak fel egyéb
alternatívákat.
A haszidizmus nem csak a jiddis nyelv fejlődésében játszott szerepet, de fontos adalékul
szolgált például a GOSZET, a moszkvai jiddis színház alakábrázolási koncepciójához is,
amelyről a színházzal foglalkozó fejezetünkben bővebben szólunk.
Mindezek mellett, ahogy fejezetünk elején erről szóltunk, számos tényezőt
felsorolhatunk, amely éppen gátolta, vagy nehezítette a jiddis irodalmi nyelv kialakulását.
Elsődlegesen említhetjük a jiddist, mint nyelvet ugyan gazdagító, azonban egy egységes
irodalmi nyelv és stílus ellen dolgozó tényezőként a többnyelvűséget. A jiddisül író írók
szinte kivétel nélkül párhuzamosan több nyelven is alkottak, de legalábbis első írói
próbálkozásukat héberül vagy a környezet nyelvén tették, és csak ezt követően jutottak el a
jiddishez. Mindez azt is jelentette, hogy nem állt rendelkezésükre hosszú felkészülési idő,
amely alatt kidolgozhatták saját stílusukat és művészi hangjukat. A többnyelvű irodalmi
tevékenység elsősorban héber nyelvi alkotás esetén talán még nehezítette is mindezt,
hiszen a szent nyelven íródott szövegek más stilisztikát feltételeznek.27
A nyelvválasztás egzisztenciális kérdéseket is felvetett. Ahogy Miron is utal rá, a 19.
század második felében számos, jiddis nyelven alkotó író érezte úgy, hogy meg kell
védenie önmagát, egyenesen bocsánatot kell kérnie azért, hogy alkotói tevékenysége
nyelvéül a jiddist választotta (Miron 13).
A felsorolt tényezőknek, de elsősorban a jiddis mint irodalmi nyelv használatát övező
összevisszaságnak köszönhetően mintegy 1860-ig hivatalosan nem beszélhetünk modern
jiddis irodalomról. Egyedül A. M. Dik volt az, akinek műveit megszakítás nélkül
publikálták már 1862 előtt is. A 19. század első felében további, jiddisül alkotó írók
munkái is kéziratban terjedtek (Miron 14). Számos írót külső nyomás tartott vissza attól,
hogy hivatalosan publikálja jiddisül írt műveit. Nem feledkezhetünk a meg a jiddis
klasszikusok két nagyjáról, Mendeléről és Sholem-Alekhemről sem, akik szintén a
közvélemény elől menekülve írói álnéven kezdtek el publikálni. A társadalmi nyomás
mellett – ahogy erre már utaltunk – az I. Miklós uralkodása alatt jellemző, kedvezőtlen
27

Ugyanakkor az irodalomtörténetben találunk olyan szerzőket is, akik egyszerre több nyelven is szinte
azonos esztétikai színvonalat teremtettek, és sikereik is hasonlóak voltunk. Gondoljunk csak a Nobel-díjas
Isaak Bashevis Singerre, aki jiddis nyelven legalább annyira sikeres volt, mint angolul, sőt: számos művét
saját maga ültette át angolra – tegyük hozzá, hogy sosem szöveghű fordításokról van szó, és a két szöveg
közötti nyelvi és stilisztikai különbségek számos tudományos elemzés tárgyát képezik.
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politikai helyzet is kihatott a jiddis irodalom fejlődésére, illetve csak sporadikus
jelenlétére. Ha megnézzük az első, jiddisül megjelent művek időpontját, láthatjuk, hogy
megjelenésük éve a II. Sándor cár nevéhez kapcsolódó, a kultúrát is felpezsdítő
liberalizációhoz kötődik: az első jiddis újság, a Kol mevaser 1862-ben indult. Az első,
igazán modern jiddis novella, Aksenfeld Dos shterntikhl című novellája 1861-ben jelent
meg. Ettinger főműve, a Szerkele című színdarab, melyet a 20-as években írt, szintén csak
1861-ben jelent meg, majd 1862-ben mutatták be először.
2.4.2. Irodalomtörténeti áttekintés
A jiddis irodalom évszázados áttekintésére jelen dolgozat keretei nem adnak megfelelő
lehetőséget, ezért hivatkozunk Helmut Dinse és Sol Liptzin Einführung in die jiddische
Literatur28 című kötetére, amely a téma egyik legátfogóbb munkája, és a kezdetektől
egészen a második világháború utáni időkig követi nyomon a jiddis nyelvű irodalom
fejlődését.
Az előző fejezetekben a jiddis nyelvű nem vallási irodalom létrejöttét segítő és gátló
tényezőket vettük számba. Láthattuk, hogy több olyan sarkalatos, irodalmon kívüli
tényezőt is figyelembe kell vennünk, amely hozzájárult ahhoz, hogy az 1860-as évekig
nem igazán jelent meg modern, jiddis nyelvű irodalom, így hát Dan Miron
periodizációjával élve az 1860-as évekig nem beszélhetünk modern jiddis irodalomról. A
jiddis nemzeti nyelvvé válása mellett a „nemzeti” irodalom fejlődésében, de leginkább
abban, hogy a jiddist nemzeti irodalomként kezdték értékelni, Sholem-Alekhem is kiemelt
szerepet játszik. Tudjuk, hogy Sholem-Alekhem irodalmi, írói és kiadói tevékenysége
mellett rendszeresen írt a legolvasottabb jiddis újságokba. Az újságírással és fedőnevek
használatával sajátos, irodalomról szóló diszkurzust indított el nemcsak a lap hasábjain, de
az olvasók között is. Hol saját művei kritikusaként, hol eme kitalált kritikussal polemizáló
olvasóként tűnik fel, teljesen új színfoltot teremtve az irodalomkritika és recenzió
történetében. Ugyanakkor ezek a cikkek azért is játszottak fontos szerepet, mert épp
Sholem-Alekhem volt az, aki egyes, meglátása szerint fontos kortárs irodalmi
személyiségekről nem csak írt, de eközben állandó jelzővel is ellátta őket írásaiban. Tőle
származik a „legnagyobb jiddis írónk” Abramovitsh-ra vonatkoztatva, vagy „a három
óriás” – ami alatt Abramovitsh-ot, Linyeckit és Goldfadent értette (Miron 28). Ezek a

28

Dinse, Helmut, Liptzin, Sol. Einführung in die jiddische Literatur. Stuttgart: Metzler, 1978
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jelzők úgy hatottak, mint a mai reklámipar szlogenjei: az emberek megtanulták őket, és az
egyes írót ezzel az egyediségét jelentő értékkel azonosították. Állandó jelzőivel
megteremtette az irodalmi tablót, amely addig hiányzott a jiddis irodalomból. Mindez azt
eredményezte, hogy ettől kezdve a Sholem-Alekhem által kiemelt vezéregyéniségekhez
mérték a következő generációkat, megteremtve ezzel az addig elveszett vagy erősen
foghíjas „arany lánc”, azaz a nemzeti irodalmi tradíció első komoly láncszemét. A jiddis
nyelvű belletrisztika keretet, időbeni behatárolást és meghatározó arcokat kapott.
A jiddis irodalom történeti áttekintésénél nem hagyhatjuk figyelmen kívül a
drámairodalom és a színház fejlődéstörténetét sem. A Szovjetunió-beli jiddis nyelvű
kultúra egyik legfontosabb eredménye a jiddis nyelvű színház, a GOSZET megalapítása
volt, mely tevékenysége áttekintésének dolgozatunk további részében külön fejezetet is
szentelünk. Ahogy erre a színház gyökereinek felsorolásánál bővebben kitérünk, a jiddis
színház egyik folklorisztikus forrása a badhenek szórakoztató fellépéseiben rejlenek. A
badhen, eredetileg esküvői mókamesterek, lassanként külön műfajjá nőtte ki magát. A
legjobb

badhenek

esküvői

alkalomtól

függetlenül

járták

az

országot

és

vándorkomédiásként szórakoztatták a nagyérdeműt. Repertoárjukban mókás és népies
dalok, versikék szerepeltek, és az előadásban nagy szerepet kapott a jiddis nyelvű
improvizáció is. A legnevesebb badhenek, úgy mint Berl Broder, Velvl Zbarzhel vagy
Elyakum Tsuntser is az 1800-as évek második felében tűnnek fel, párhuzamosan az
irodalom és a publicisztika felvirágzásával. Ahogy utaltunk már rá, a jiddis nyelven írt
kortárs drámairodalom első darabját, Ettinger Serkele-jét 1862-ben mutatják be.
A Mendelét követő generáció – bár jegyezzük meg, hogy a jiddis irodalom és kultúra
gyors felvirágzása és rövid virágkora miatt generáció alatt nem teljes emberöltőt kell érteni
– a nép szórakoztató irodalom iránti igényét próbálta kielégíteni. A legjelentősebb prózai
szerzők a 19. század derekán a moralizáló elbeszélései miatt kedvelt Dik, majd a század
hetvenes-nyolcvanas éveiben Jakob Dineson és Meir Shaykevitsh, írói álnevén Shomer
voltak (Dinze 86). Dinesont érzelgős, romantikus regényei és könnyed stílusa miatt
kedvelték elsősorban azok, akiknek az ezzel párhuzamosan hódító szatírák túl erősnek
bizonyultak. Shomer a francia Sue erős hatása alatt kezdett írni. Regényei kalandokkal és
izgalmakkal átitatott, humoros olvasmányok, amelyben a jó és a rossz is azt nyeri el, amit a
klasszikus értékrend szerint érdemel. Szereplői a Grimm-mesék szereplőire hasonlító
sztereotipikus hősök: a jutalmát a gazdag herceg képében elnyerő lány, vagy az álruhás
milliomosba beleszerető és így grófnővé váló szegény varrólány (Dinse 86). Shomer
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népszerűségét jól példázza, hogy volt olyan kötete, amely rekordot döntött 9.000 eladott
példánnyal (Estraikh, Soviet Yiddish 12). Látható tehát, hogy a jiddis nyelvű olvasótábor
részéről egyre erősebb igény mutatkozott a romantikus, szórakoztató irodalom és kultúra
iránt – miközben azt is meg kell jegyeznünk, hogy a szórakoztató, irodalmi mércével
inkább az irodalom másodvonalába tartozó művek mellett a jiddis nyelvű közönség Zola,
Lev Tolsztoj és Jules Verne könyveit is megismerhette már jiddis fordításban (Estraikh,
Soviet Yiddish 12).
A szélesebb rétegek szórakoztató kultúra iránti igényére vezethető vissza a jiddis népi
színház felvirágzása is – nem véletlen, hogy a jiddis színház egyik legmeghatározóbb
forrása éppen a fent bemutatott badhenek, azaz vándorkomédiások voltak. A jiddis népi
színház meghatározó alakja Avrom Goldfaden, a jiddis színjátszás atyja, aki mintegy
negyed századon át ünnepelt szerzőként, előadóként, rendezőként működött. A színház
egyre nagyobb presztízsű kulturális központtá vált, így számos szerző kezdett jiddis nyelvű
drámákat is írni: egyre finomabb és árnyaltabb alakábrázolással, egyre mélyebb
dramatikával. A legismertebbek közülük Jakob Gordin, David Pinski, Perets Hirshbein,
Scholem Asch. Goldfaden saját szerzeményei alapvetően három csoportot alkotnak:
elsőként korai komédiáit kell megemlítenünk, amelyek a stetl mint gettó területi és
gondolkodás-beli behatároltságát figurázzák ki, miközben a felvilágosodás gondolatait
hirdetik. Az 1881-es pogromok hatására írt darabjai éppen az elsietett és túlzott mértékű
felvilágosodást hibáztatják a történtekért. Drámái harmadik típusa heroikus, a nemzeti
feltámadás hitétől átitatott, sok esetben cionista végkicsengésű darabok. Ugyan Goldfaden
nem sorolható a legeredetibb, legkreatívabb elmék közé, hiszen drámáinak cselekményét
vagy nyugat-európai drámákból veszi át, vagy bibliai történetekre alapozza, tevékenysége
mégis fontos a jiddis nyelvű kultúra fejlődése szempontjából, hiszen a francia, német, vagy
orosz eredeti darabokat a jiddis publikum számára ismerős kontextusba helyezve
hozzáférhetővé tette. Goldfaden előadásainak jellegzetessége kihatott a GOSZET
tevékenységére is. Előadásaiban a zene kiemelt szerepet kapott, gyakori volt, hogy az
előadás részét képező megzenésített versek mai szóval élve slágerré váltak. Így számos
irodalmi alkotás dallammal együtt került be a köztudatba. Goldfaden elkötelezett
maszkilként a nép tanítását tartotta egyik fő feladatának (Dinze 88). A zene, a humor, a nép
számára könnyen érthető, azonosulásra alkalmas színpadi alakok, valamint az átlagember
számára is érthető nyelvezet goldfadeni arányok szerinti vegyítése kifejezetten sikeresnek
bizonyult. A 20. század elején számos jiddis színház alakult szerte a Szovjetunióban,
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melyek közül a legnagyobb hírnévre a moszkvai GOSZET tett szert. A sztálini terrorral a
jiddis színház aranykora is véget ért Európában, azonban Amerikában minden addiginál
nagyobb sikereket értek el a jiddis színházi társulatok.
A színház és az irodalom felvirágzása kéz a kézben járt, ahogy a befogadó közönség
száma és igénye is egyre nőtt. Az írott alkotások egyre szélesebb körű térnyerésének egy
további feltétele is volt: az egységes, dialektusok felett álló irodalmi nyelv mellett az
egységes tipográfia, azaz egységes betűtípus megteremtése is. Az első nyomtatott jiddis
könyvek megjelenése, azaz 1540-es évek óta a héber és arámi szövegeket a tradicionális
kvadrát betűkkel (jiddisül oyses-meruboes) nyomtatták, míg a jiddis nyelvű szövegeket ún.
meshit vagy mashkit betűtípussal. Ez utóbbit később vayber-taytsh betűtípusnak is
nevezték, ezzel is jelezve, hogy az ilyen betűkkel szedett könyveket elsősorban a hölgyek
olvasták, azaz nem a tanult publikumnak szóló, magas vallási irodalomról van szó, hanem
alacsonyabban képzetteknek íródott darabokról. Csupán a 19. század elején kezdték el a
héber és arámi szövegek nyomtatásához használt betűtípust jiddis nyomtatásban is
használni. A váltás pontos időpontja és az ezt kiváltó közvetlen indokok a mai napig sem
teljesen tisztázottak; a reformot a kutatók a késő 1820-as évekre datálják. Tény, hogy
számos, a 19. század elején keletkezett mű már kvadrát betűs nyomtatással került az
olvasók elé. Mindez együtt járt a jiddis erőteljes helyesírási reformjával is. A tipográfiai
reform alátámasztja a már korábban felsorolt szociolingvisztikai tényt, amely a jiddis
kultúra felvirágzásának egyik sarokköve volt: azáltal, hogy a jiddis nyelvű szövegek
írásukban nem hogy nem különböztek, de teljes mértékig a héber és arámi szövegek
nyomtatásához használt betűkkel kerültek szedésre, a jiddis megszűnt a hébert szolgáló,
alárendelt nyelvként működni, és irodalmi tevékenységre alkalmas, elismert nemzeti
nyelvvé vált (Kerler 14).
2.4.3. A szovjet jiddis kultúra kialakulásának háttere
A szovjet jiddis kultúra és kulturális centrum vizsgálatakor nem hagyhatjuk figyelmen
kívül a történelmi és szociolingvisztikai tényezőket sem. Ezek egy részét az előző
fejezetekben, más összefüggésben érintőlegesen már említettük. Jelen fejezet célja, hogy a
legfontosabb

tényezőket,

összefüggéseket

és

folyamatokat

szisztematikusan

és

mélyrehatóbban áttekintse.
Mindenekelőtt érdemes megvizsgálnunk a késői cári birodalomban a zsidóság nyelvi
helyzetét. Említettük már a belső és külső többnyelvűséget, mint általános jellemzőt a
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jiddis nyelvű társadalmon belül, azonban elsősorban a jiddis és a héber egymáshoz
viszonyított helyzetére vonatkozóan. Láttuk, hogy az 1897-es népszámlálás adatai szerint a
zsidóság 97%-a nevezte meg a jiddist anyanyelvének. Ezzel szemben mindösszesen 1,3%
jelölte meg az oroszt első nyelvének. Utaltunk rá, hogy II. Sándor cár halála után a népi
öntudatra ébredés keretében megjelentek a cionista és szocialista mozgalmak is. A zsidó
társadalmon belüli szakadék kialakulásáról azonban eddig még nem ejtettünk szót.
A Czernowitz-i nyelvi konferencia létrejötte, céljai és eredményei nem csak a jiddis
mint nemzeti nyelv kérdésében hoztak eredményt. Ezzel párhuzamosan rámutattak arra is,
hogy kialakult egy új réteg a kelet-európai zsidóságon belül: egy szekularizált, tanult,
alapvetően szocialista elveket valló értelmiségi réteg (Estraikh, Soviet Yiddish 7). Emellett
egy további, meglepő tényt is figyelembe kell venni: az 1897-es felmérés az orosz
műveltség arányát is vizsgálta. A jiddist anyanyelvének tartó 97% közül a férfiak 30%, a
nők 16%-a volt járatos az orosz nyelvű kultúrában, miközben a teljes cári birodalomra
vetítve ez az arány átlagosan 21% volt (Estraikh, Soviet Yiddish 8). Mindez a cári kormány
19. század eleji törekvéseinek eredménye volt, melynek értelmében az 1820-as évektől
kezdődően a zsidóság oktatáson keresztüli „oroszosítása” érdekében orosz nyelvű
iskolarendszer kiépítése kezdődött el. A kezdeményezést a zsidóság eleinte ellenezte,
azonban az 1860-as évektől egyre többen láttak az orosz nyelvű képzésben kiutat, sajátos
felvilágosodási és felemelkedési lehetőséget. Ebből egy érdekes öngerjesztő folyamat nőtte
ki magát: az egyre nagyobb érdeklődést a politikai vezetés az oroszosítás eredményeként
értelmezte, és egyre nagyobb réteg számára tette elérhetővé az orosz iskolai képzést. Sőt:
engedélyezték az orosz iskolai végzettségű zsidók számára a kijelölt övezeten kívüli
letelepedést, valamint az állami szférában való elhelyezkedést, „fehér galléros” pozíció
betöltését. Az anti-judaista eszméktől vezérelt, felülről jött ruszifikáció tehát – az egyik fél
által sem előirányzott – új lehetőségeket teremtett a zsidóság számára, és kinevelt, illetve
megerősített egy, a későbbiekben jelentős szerepet játszó zsidó értelmiségi réteget
(Estraikh, Soviet Yiddish 9). Nem meglepő, hogy a maszkilok egy része lelkesen támogatta
az orosz nyelv használatát29, de más, a jiddist preferáló, felvilágosodást hirdető
értelmiségiek is inkább csak médiumként tekintettek a jiddisre, azaz mint a tudattalan
néprétegek tanításának nyelvére, legalább addig, amíg megfelelő szintű orosz nyelvi
tudásra nem tesznek szert.

29

A szovjet jiddis irodalomhoz hasonlóan fontos az orosz nyelvű zsidó irodalom vizsgálata. Ennek
legátfogóbb feldolgozása Hetényi Zsuzsa Örvényben, illetve In a Maelstrom című kötete.
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Az értelmiségi réteg erősödésének fontos tényezője volt a letelepedési övezet
elhagyásának lehetősége, és az ezzel együtt járó urbanizáció is. A letelepedési övezet
megnyitásával egyre többen költöztek az ipari fejlődéssel rohamosan növekvő
nagyvárosokba, így 1897-re a zsidóság a cári birodalom második legnagyobb arányban
urbanizált kisebbsége volt, amely folyamatot az orosz nyelvi tudás által megnyíló
munkalehetőségek is gerjesztettek (Estraikh, Soviet Yiddish 10). Az urbanizált, nagyvárosi
zsidóság számára az 1860-as és 70-es évekre az orosz lett a jiddis kihívója. Elsősorban a
városban élő zsidó értelmiség volt az, aki leginkább ki tudta használni az iparosodás
nyújtotta előnyöket, és részt vett az ezzel együtt járó kulturális folyamatokban is. Ezáltal
egyre mélyült a szakadék a gyökerek: a stetl-életforma és a jiddis nyelv használata,
valamint a nagyvárosi lét és a jiddist szinte teljes mértékig kiszorító orosz nyelvhasználat
által fémjelzett új életforma között.
Estraikh terminológiájával élve az 1860-70-es évek ruszifikációját követő évtizedekben,
azaz az 1880-as évektől az 1917-es forradalomig terjedő időszakban a zsidóság nyelvhez
való viszonya megváltozott: a kétnyelvűség nélküli diglossziából (diglossia-withoutbilingualism) kétnyelvű diglossziává (diglossia-with-bilingualism) (Estraikh, Soviet
Yiddish 15). Estraikh megjegyzi: az oroszosító törekvések miden bizonnyal sokkal erősebb
hatást tudtak volna kifejteni, ha nincs a munkásmozgalmi és baloldali forradalmi
mozgalmak ellensúlyozó ereje, melyek az urbanizációs folyamatokkal párhuzamosan
jelentek meg, és amellett, hogy a jiddis szekuláris fellendülését segítették elő, sajátos
nyelvezet: a proletár jiddis nyelvhasználat és irodalom születését is eredményezték.
Az 1917-es forradalom fordulópontot jelentett a jiddis nyelvű kultúra további
alakulásában: lehetőséget biztosított a kisebbségeknek saját nemzeti nyelvük gyakorlására,
saját kultúrájuk művelésére. A szocialista beállítottságú, széles néprétegeket képviselő,
jiddist preferáló Bundnak, de méginkább a Jevszekcija 1918-as megalakulásának döntő
szerepe volt abban, hogy 1921-re a jiddis vált a szovjet zsidóság hivatalos, nemzeti
nyelvévé, míg a héber jelentős presztízsveszteséget könyvelhetett el. A jiddis felkarolása
mögött természetesen ideológiai okok állnak. A Jevszekcija tagjai számára a kezdetektől
fogva egyértelmű volt: a jiddis az egyetlen olyan nyelv, amelyen tevékenységüket
eredményesen végezhetik. Természetesen ez egy sajátos nyelvi reformmal is párosult. Az
ideológiailag megreformált jiddis illusztrálására Ayzik Zareckijt, a Szovjetunió vezető
nyelvészét idézzük, aki 1927-ben publikált, a szovjet jiddis politikai folyóiratok
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nyelvhasználatát elemző tanulmányában 6 csoportba kategorizálja a tipikus nyelvi
jellemzőket:
- orosz-nemzetközi szavak: Zareckij ide azokat az internacionalizmusokat sorolja,
amelyek meglátása szerint az oroszon keresztül kerültek be a jiddisbe, például:
leninizm, tsarizm, antante (antant hatalmak).
- nem orosz közvetítéssel a jiddisbe érkező, nemzetközi szavak, például diskont
- ruszicizmusok. Közülük számos szó a jiddisben egyébként létező szót volt hivatott
kiváltani. Például: bit (vö. orosz быт – létező jiddis kifejezés: shteyger), othsered (vö
orosz очередь - létező jiddis szó: rey),
- germanizmusok: Zareckij mindössze két példát hoz: ongabn a német Angabe
(’adat’) átvétele a meglévő datn ellenében, valamint verblekhe kooperatsiye a német
gewerbliche Kooperation átvétele.
- hebraizmusok új értelemben való használata; például maykhldik ’ehető’ értelemben
a tradicionális ’finom, ízletes’ jelentéssel szemben
- lokális szavak, lokális nyelvhasználat
- szemantikai változások: általában meglévő szavak ideológiai jelentésbővülése;
például: ivre (’műveltség’): korábban ’tradicionális műveltség’, új jelentésében ’az
ideológiai tanokban való jártasság’
- affixáció, például a -nik képző használata: shabesnik, zuntiknik: a shabes
(’szombat’) és zuntik (’casárnap’) szavakból képzett szavak, jelentésük: az ezeken a
napokon az állam javára végzett, önkéntes társadalmi munka.
- rövidítések, például: kompartey = komunistishe partey (’kommunista párt’),
komyug = komunistisher yugnt-farband, orosz megfelelője a komszomol (Estraikh,
Soviet Yiddish 48-49).
A fenti példákból jól látható, hogy az ideológiai indíttatás nyelvi reform a nyelv minden
rétegén megjelent.
Az 1930-as évek a nyelvi tervezés mottója alatt zajlottak, melynek egyik
leglátványosabb eleme az ortográfiai reform30 volt, miközben még ennél is nagyobb
erővel dolgoztak a jiddis nyelv és szókincs oroszosításán. (Ezzel egyidőben Vilenszkij, aki
30

A szovjet-jiddis írásmód egyik legszembetűnőbb sajátossága, hogy a szekularizációs törekvések miatt a
héber szavakat fonetikusan írják, azaz nem őrzik meg a héber írásmódot, amely a héber tudatos
presztízsvesztésének jeleként is értelmezhető. Az ideológiai nyelvi reformról ld. Shneer 60-88. A szovjet
jiddisről átfogó, részletes tanulmányként ld. Estraikh, Gennady: Soviet Yiddish. Language Planning and
Linguistic Development illetve Hetényi, Zsuzsa: «Зачем нужен этот человек в новом обществе?...».
Судьба еврейской литературы в культуре советской эпохи. Studia Slavica Hung. (2006) 3-4. 251-267.
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jiddis nyelvű földrajzi szöveggyűjtemény összeállításán dolgozott, arról panaszkodik, hogy
a jiddis még mindig nem rendelkezik megfelelő természettudományos nyelvezettel, így
idegen nyelvű szövegek fordítása nehézkes, hiszen alapvető szavak, terminusok
egyszerűen hiányoznak (Estraikh, Soviet Yiddish 72).) Ezen változtatások által – bár a
Szovjetunió a kor egyik legjelentősebb jiddis kulturális és tudományos centrumává
avanzsált31 – a szovjet jiddis szellemi elit sajátságos izoláltságba burkolózott.
Az 1917-es forradalommal és az I. világháborúval párhuzamosan leáldozóban volt a
stetl fénykora is: a történelmi események könyörtelenül felszámolták a jiddis nyelvű
kultúra eme bölcsőjét. Nem csak a nyelv változott meg, de megváltoztak a társadalmi és
gazdasági relációk is, megszűnt a stetl jól ismert, tradicionális világa, és eddig ismeretlen,
új helyzet elé állította a történelem által oly sokáig izolált lakosságot. Estraikh utal rá: az új
politikai vezetés előtt két út állt: a folyamatosság megőrzése érdekében vagy a stetl-nek
találnak új gazdasági szerepet a szovjet rendszeren belül, avagy nemes egyszerűséggel
eltörlik ezt a településformát. Az utóbbit választották, miközben a stetl lakóit megpróbálták
„produktivizálni”. A stetl kiskereskedőiből gyári munkásokat és szocialista földműveseket
„csináltak”. A jevszekek tulajdonképpen nem tettek mást, mint egy sajátos felvilágosító,
politikai felhangoktól egyáltalán nem mentes mozgalmat indítottak, amelynek gyökerei –
bármennyire meglepő is – a Haszkalában keresendőek: megreformálták a tradicionális
zsidó életet, melynek folyamán egyesítették a nyelvi és világnézeti felvilágosítást,
szekularizációt, akulturalizációt és asszimilációt. Ugyanakkor hiba lenne a Jevszekcija
tevékenységét kizárólag negatív fényben feltüntetni. Kétségtelen, hogy tevékenységüknek
volt köszönhető a forradalom utáni jiddis kulturális felvirágzás: a Szovjetunió a jiddis
irodalom, sajtó, művészetek egyik legfontosabb központjává vált, a gyerekek pedig több
mint 50%-a tanult különböző jiddis oktatási intézményekben. Ugyanakkor az izoláltság
nem szűnt meg a stetl és a letelepedési övezet felszámolásával: az idősebb generáció nem
tudott azonosulni az új nyelvvel és az új rendszerrel, de a fiatalabb, tanult generációt is
kevés sikerrel szólította meg (Estraikh, Soviet Yiddish 25-26).
A fenti áttekintésből látható, hogy az a 20-as és 30-as évek szovjet törekvése, mely
szerint a jiddis nyelvi fejlődését a szovjet ideológia átvételével próbálták párosítani,
ambivalens eredményekhez vezetett. Felpezsdült ugyan a jiddis kulturális és tudományos
élet, azonban a sajátos nyelvi reformok a nemzetközi centrumoktól való elszigetelődéshez
31

Ennek jelei: 17 állandó újság mintegy 150.000 rendszeres olvasóval, 3 kifejezetten irodalmi folyóirat,
speciális szakmai folyóiratok, jiddis tanszék megalakulása a moszkvai egyetemen; 2600 felsőoktatási
hallgató; 1933-ban 4000 fő tanárjelölt egyetemi és főiskolai hallgató (Estraikh, Soviet Yiddish 62).
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is vezettek. A reform- és ideológiai törekvések mögött a kevéssé tanult, jiddisül beszélő,
széles néprétegek elérésének és nevelésének törekvése állt. Ugyanakkor azzal, hogy magát
a jiddist, amely e didaktikai folyamatban a közvetítő nyelv szerepét töltötte be, reformálták
meg radikálisan, a megértést lehetetlenítették el - ezzel mintegy meg is szüntették a közös
nyelvi platformot, a jiddis nem tudta ellátni a neki szánt ideológiai-közvetítő funkciót. Az
autentikus, élő és beszélt jiddis mellett megszületett egy sajátos propaganda-műnyelv,
melynek megértése komoly háttérinformációkat igényel.
A fentiekben az 1917-es forradalomnak a művészekre gyakorolt közvetlen hatását nem
elemeztük, ezért a következőkben erre térünk rá. A modern, azaz huszadik század eleji,
főleg avantgárd jiddis költészet megalakulását a forradalomnál mindössze két évtizeddel
korábbra tehetjük, ettől az időponttól találunk olyan jiddis költeményeket, amelyek már
nem a jiddis folklórból, sokkal inkább a kortárs orosz és európai irodalomból táplálkoznak.
Az 1905-ös és 1917-es forradalmak katalizátorként hatottak az Oroszországi jiddis
költészetre. Új hangvétel, új toposzok, új témák jelentek meg, amelyek egy alapjaiban új,
tulajdonképpen semmilyen korábbi irodalomhoz nem hasonlítható irodalmi kánont
eredményezett. Perets Markish egyenesen a jiddis költészet új érájának beköszöntéséről írt,
amelynek e forradalmi korban már nem kell semmit sem tanulnia az európai költészettől
(Jendrusch 6).
Az 1917-es forradalom után pezsgő jiddis kulturális élet alakult ki. A művészek jelentős
rétege üdvözölte a bolsevik hatalomátvételt, bár csak néhányan voltak megrögzött
párttagok. Kifejezetten a művészet felvirágoztatásának vágya által hajtva néhányan, mint
pl. Marc Chagall politikai vonatkozású szerepet is vállalt: 1917-től Anatolij Lunacsarszkij
népművelési népbiztos Vityebszk városának művészeti népbiztosává nevezte ki. Jiddis
színházak alakultak, virágzott a jiddis filmipar, illetve a tudományos élet: kelet-európai
zsidó, azaz jiddis irodalomtudományi tanszékek alakultak. 1917 és 1921 között 850 jiddis
könyv jelent meg.
Fontos kiemelni, hogy bár a fentiekben részletezett nyelvi reform kifejezetten ideológiai
indíttatású volt, és a forradalom is jelentős hatást gyakorolt mind az irodalomra és
kultúrára, mind az alkotókra, mégis tévedés lenne azt gondolni, hogy a szovjet jiddis
kultúra virágkorában kizárólag a forradalmat megéneklő alkotások születtek. A forradalom
sokkal inkább forradalmi látásmódot eredményezett. Az új témák között találjuk a stetl
alkonyát, a stetl-romantika elutasítását, ezzel párhuzamosan a nagyváros tematikáját, de
tematizálják a vallás és a vallási hagyomány újraértelmezésének, illetve a hébernek a
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jiddissel

szemben

elszenvedett

presztízscsökkenésének

kérdését

is.

A

nemzeti

identitáskeresés természetesen folyamatosan jelenlévő irodalmi témává növi ki magát.
2.4.4. Irodalmi csoportosulások32
Kijevben már az első világháború előtt alakult egy írói csoport, melynek vezéralakjai
Dovid Bergelson és Der Nister voltak. Később csatlakozott hozzájuk Leyb Kvitko, Dovid
Hofshteyn és Perets Markish is. Kvitko kivételével mindegyik szerző első írói
tapasztalatait héber nyelven szerezte. Mindannyian részesültek tradicionális nevelésben is,
tehát amellett, hogy jól ismerték az orosz és nyugat-európai kultúrát, saját vallási
tradíciójukban és folklórjukban is felettébb járatosak voltak. Céljuk az új világ és új
értékek között a világirodalmi színvonalú jiddis szépirodalom megteremtése volt.
Az Emes (’Igazság’, vö. правда) című jiddis napilap és kiadója, Moyshe Litvakov, a
pártideológia egyik legkeményebb vonalú képviselője köré csoportosult Moszkvában egy
másik irodalmi kör. A csoport tagjai voltak Itsik Fefer, a pártideológia másik elkötelezett
hirdetője, valamint Aron Kusnyirov, Shmuel Halkin költők, valamint Shmuel Perszov és
Niszan Godiner prózaírók. A moszkvai kör elsősorban a korai szocialista költészet felé
orientálódott, és műveivel a kortárs realista irodalom kánonjának gyarapítására törekedett.
A két irodalmi kör közötti szemmel látható ellentétek feszültek, nem volt tehát meglepő,
amikor 1918-ban a felek nyíltan vitába szálltak. Erre az ebben az évben, Kijevben kiadott
Eygns (’Sajátunk’) almanach szolgáltatott okot. Az Eygns szakított a forradalom előtti
melankolikus-idilli hangvétellel, és az első világháború és a forradalom, valamint az
ukrajnai pogromok friss tapasztalatával felvértezve újszerű képi és költői ábrázolásmóddal
jelentkezett. Litvakov elitistának és polgári-dekadensnek titulálta a kötetet, amire
Bergelson éles válaszában reagált, megvédve ezzel a kijevi csoport függetlenségét. A viták
tovább folytatódtak. Ezek hatására 1922-ben Aron Kusnyirov és Dovid Hofshteyn
vezetésével független irodalmi lap alakult Moszkvában Shtrom (’Áramlat’) címmel. A
Shtrom a sokszínű kortárs jiddis irodalom szócsöve szeretett volna lenni, így nem csak a
moszkvai vagy kijevi, de a Varsóban, Berlinben, Párizsban és New Yorkban alkotó,
közöttük számos, a Szovjetuniót elhagyó és külföldre menekült irodalmár műveit is
publikálta. Nem meglepő, hogy Litvakov „közbenjárása” okán mindössze öt kiadást élt
meg.
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A fejezet forrása: A shpigl af a shteyn illetve Jendrusch, Andrej,ed. Schpiegelglas auf Stein.
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1925-41 között Minszkben jelent meg a Shtern (’Csillag’) című folyóirat, amelyet az
Emes-hez hasonlóan erős cenzúra-jellegű törekvések jellemeztek. A Shtern köré
csoportosult a minszki kör, melynek vezetője Izi Kharik volt, aki kezdetben Itsik Feferrel
vállalt közösséget, azonban később eltávolodott tőle. A kör tagja volt Max Erik
irodalomtörténész, Zelik Akselrod költő, valamint a Vilnából érkezett költő és prozaista
Moyshe Kulbak is.
Az 1920-as évek elején számos költő és író hagyta el a Szovjetuniót. A migrációnak
nem minden esetben volt politikai oka, sokan egyszerűen szerettek volna személyesen és
tevőlegesen is részt venni a nyugat-európai kulturális központok életében. Az egyik
legkedveltebb úti cél Berlin33 volt, de sokan időztek Párizsban is. A húszas évek közepén,
amikor a NEP hatására a gazdasági helyzet javulni és a politikai klíma is enyhülni látszott,
reménnyel telve tértek haza az alkotók. Bergelson 1926-os Drey tsentren (’Három
központ’) című esszéjében még – látszólag – elragadtatva ír arról, hogy a másik két
jelentős központ: az Egyesült Államok és Lengyelország helyett miért a Szovjetuniót látja
a modern jiddis nyelvű kultúra hosszútávon virágzó központjaként. Az 1928-ban
meglapított Birobidzsáni Autonóm Terület hírét az irodalmárok is nagy örömmel fogadták,
hiszen a történelemben először kaptak szabad használatra földet zsidó telepesek. A húszas
évek végén azonban, elsősorban 1929-től egyre gyakoribb ideológiai támadások érték az
alkotókat. Aki továbbra is szabadon akart írni, kénytelen volt fejet hajtani a cenzúra előtt,
és ennek szájíze szerint átdolgozni, módosítani munkáit. Sokan teljesen elfordultak az
irodalomtól, és vagy elhallgattak, mint Der Nister, vagy más irányú alkotással töltötték
idejüket, így például Kvitko, aki gyermekirodalommal kezdett foglalkozni.
1931-ben Harkovban került megrendezésre a jiddis proletár írók konferenciája, melyen
nyíltan a pártideológia melletti teljes elkötelezettségre hívták fel az alkotókat. Egyben
bejelentették, hogy ettől kezdve nem tűrik a valóság iránt tanúsított passzív hozzáállást,
vagy a szimbolista vakvágányt. A harkovi konferenciát követően a cenzúra egyre
erősödött. A szlogen a „szovjet tartalom, jiddis forma” lett. Elsősorban a Kijevi Csoportot
támadták állítólagos polgári értékei és nem megfelelő szintű pártpolitikai elkötelezettsége
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Berlin mint a korszak kulturális szempontból legjelentősebb nagyvárosa a Szovjetunió-beli zsidó emigráció
legnagyobb gyűjtőhelyévé vált. A metropolisz a német expresszionistákhoz hasonlóan a Szovjetunióból
érkező jiddis írókra is elemi erővel hatott. A Berlinben született vagy a berlini élmények hatása alatt később
keletkezett művek közül kiemelkednek Bergelson úgynevezett „berlini novellái”, melyek mind angol, mind
német nyelvű fordításban gyűjteményes formában is hozzáférhetőek. Ld. Jendrusch, Andrej,ed. Unter
Emigranten. Jiddische Dichtung und Prosa aus Berlin. Berlin: Edition Dodo, 2003., valamint Neugroschel,
Joachim, transl. The Shadows of Berlin: The Berlin Stories of Dovid Bergelson. San Fransisco: City Light
Publisher, 2005.
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miatt. A történelem fintora, hogy 1936-37-ben éppen azokat, a minszki körhöz tartozó
alkotókat fogták gyanúba majd pedig likvidálták, akik korábban az uralkodó ideológia
egyik leghűebb követői voltak. Kharikot trockistának bélyegezték és halálra kínozták.
Kulbakot lelőtték, Max Eriket és Litvakovot elítélték és kivégezték. Azonban a politikai
tisztogatás nem csak a jiddis nyelven író szerzőket fenyegette: nem kíméltek számos,
oroszul alkotó írót sem. Mandelstamot és Babelt – hogy csak a legismertebbeket említsük –
koholt

vádakkal

letartóztatták,

bebörtönözték,

kivégezték

vagy munkatáborokba

szállították, ahonnét nem tértek vissza.
A zsidó értelmiség, köztük a jiddis nyelven alkotók teljes likvidálásának ideje még nem
jött el: közbeszólt a második világháború. 1942-ben megalakult a Jiddis Antifasiszta
Bizottság, amelynek a politikai élet, tudomány és művészet legismertebb, zsidó
származású képviselői voltak tagjai. A szervezet létrehozásának fő célja a nyugat és az
Egyesült Államok szimpátiájának elnyerése, a Szovjetunió számára való segélygyűjtés,
valamint a hitleri fasizmus elleni küzdelemben társak toborzása volt. A Bizottság elnöke
Solomon Mikhoels (ejtsd: Szolomon Mihoelsz), a GOSZET vezető színésze és igazgatója
lett, aki sikeres körutat tett az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában is.
A háború végeztével enyhe időszak következett a szovjet zsidók számára. Az Izrael
állam megalapításával feléledő nemzeti tudat, valamint a cionista látásmód erősödése
azonban addig nem látott antiszemita kampányt eredményezett. Mindehhez hozzájárult az
is, hogy a Zsidó Antifasiszta Bizottság tagjai komoly elismerésre tettek szert Nyugaton,
amelyet a szovjet politikai rezsim irigyen és rosszallóan nézett.
A likvidálási folyamatok Mikhoels „véletlen” balesetével kezdődtek. 1948. január 12-én
a Minszkbe hívott Mikhoels a hivatalos források szerint autóbalesetben elhunyt. 1948
végén feloszlott az Antifasiszta Bizottság. 1948 és 1952 között mintegy negyven neves írót
és költőt tartóztattak le, fogtak koholt váddal perbe és végeztek ki. A sztálini éra végére az
eltűnt és kivégzett neves orvosok, tudósok, művészek száma 238-ra emelkedett.
2.4.5. A szovjet jiddis irodalmat meghatározó, közvetlen források és hatások
A Szovjetunió területén kialakult modern jiddis irodalom bizonyos fokig vett
gyökértelenségében és egyedi művészi teljesítménye tekintetében valóban utánozhatatlan.
Azonban tévedés lenne azt hinni, hogy teljes mértékig a semmiből születtek ezek a
nagyszerű alkotások. Habár Markish a forradalom felett érzett eufóriájában tagadta, hogy
tudnának bármi újat tanulni az európai irodalomtól, ez nem jelenti azt, hogy nem vették át
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ennek tradícióit és legújabb vívmányait, sokkal inkább azt példázza, hogy a jiddis írók és
költők az uralkodó európai irodalmakkal egyenrangúként értékelték saját magukat és
művészetüket.
A háború, a forradalom, az öldöklés kétségkívül intuitíven is az expresszionista
ábrázolásmód felé vezette az alkotókat. A párizsi, berlini évek és a nyugat-európai irodalmi
központok életében való tevékeny részvétel bizonyára leradírozhatatlan nyomot hagyott a
költőkben és prózaírókban. Granovszkij, a GOSZET, azaz a moszkvai jiddis nyelvű zsidó
színház alapítója és igazgató-rendezője Max Reinhardt tanítványaként a német (és nyugateurópai) színházi avantgárd eredményeire is támaszkodik művészetében. A színház
számára a képzőművészet jeles képviselői készítettek díszletet, dekorációkat, maszkokat és
jelmezeket, így a kortárs képzőművészeti irányzatok, elsősorban a konstruktivizmus és az
expresszionizmus is megjelentek a színház falai között.
Ugyanakkor az sem lehet kérdés, hogy orosz avantgárd is alapvető hatást gyakorolt a
jiddis költőkre és írókra. Mindezt láthatjuk Markish Di kupe című versén, melynek
Majakovszkij-párhuzamait Hetényi Zsuzsa elemzi (Hetényi, God, Blood and Crows). De
nem hagyhatjuk figyelmen kívül Alekszandr Blok poétikáját sem, elsősorban Tizenketten
című poémáját, amely nem csak a forradalom irodalmi ábrázolásában szolgált példaképül,
de a keresztény motívumok, elsősorban Krisztus alakjának modern és szokatlan
szövegkörnyezetben való használatát, a keresztény szimbólumok újraértelmezését is
bevezette. A keresztény motívumok és az újszövetségi kontextus újraértelmezésében
Vlagyimir Szolovjov filozófiája is meghatározó szerepet játszott.
Természetesen a jiddishez mint nyelvhez kapcsolódó konnotációkat, a többnyelvű és
multikulturális kontextust, valamint a Tórát és az évezredes zsidó hagyományt is
figyelembe kell venni.
A jiddis és kifejezetten kelet-európai zsidó tradíció egyik központi toposza, sőt:
mondhatjuk, hogy a jiddis kultúra geokulturális forrása a stetl. A stetl a szláv kisváros
(mint településforma) nevének tükörfordítása, ld. lengyel miasteczko, orosz местечко, szó
szerint ’városka’. A stetlről a klasszikusok irodalmi alkotásai, vagy az amerikai Fiddler on
the roof (Hegedűs a háztetőn) képi világa alapján kialakult kép hamis, eufemisztikus és
nosztalgikus. A valóságban a stetl sosem csak zsidók lakta település volt, mindig is zsidók
és nem zsidók közösen lakták, a zsidó lakosság pedig jellemzően kisebbségben volt a
stetlben. A stetl mint fizikai tér két alapvető, messziről is jól látható jellemzője a katolikus
vagy görög-keleti templom tornya és az – általában fából épített – zsinagóga kupolája vagy
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a többi épület közül kimagasló teteje. (Ezt támasztja alá mind a Di kupe, mind az Opgang
térábrázolása is.) Ki kell tehát emelni, hogy a zsidók sosem voltak gettósítva a stetlben,
szabadon mozoghattak, és mindig jelen volt az idegen, a nem zsidó kultúra és
intézményrendszer is (Klier 29). A sokat emlegetett izoláltság tehát elsősorban nem térben,
a stetl határain belül értendő, hanem azon kívül értendő, és a minoritás, illetve a társadalom
többségi rétege közötti, számos szinten jelenlévő különbségek okán is kialakult. A stetl
irodalmi prototípusának megteremtése Mendele nevéhez fűződik, aki a létező várost,
Berdicsevet tette meg a jiddis irodalom toposzává. Mendele novelláiban a „tipikus”,
ironikusan ábrázolt, és fikcionális stetl több néven jelenik meg, a nevek mindig „beszélő
nevek”. Glupszk a szláv ’buta’ szóra vezethető vissza. A nevet Mendele korábbi, héber
nyelvű írásaiban használt helységnevekből (Ksalon – utalást tartalmaz a héber ’bolond’
szóra, illetve Tsalmona – ’sötétség’) eredeztetnek, illetve Saltikov-Scsedrin 1861-62-ben
megjelent szatíráinak hatását is meghatározónak tartják, melyben a helység neve „Glupov”.
Mendele más írásaiban találkozhatunk Kabcanszk és Tunyejadovke helységnevekkel is. Az
első a ’koldus’, a második a ’naplopó’ szavakat rejti. A beszélő nevek nagyon jól
szimbolizálják Mendele iróniájának fő irányvonalát.
A modern jiddis irodalomban szintén előjön a stetl motívuma, azonban a klasszikusok
toposzától némileg eltérő konnotációkkal. Der Nister, a jelentős modern prózaíró Di
Mishpokhe Mashber (’A Mashber család’) című regényében. Nisternél a stetl nem csak,
hogy nem beszélő névvel van felruházva, neve egyszerűen enigma, illetve Gorkijra
emlékeztet: a Mashber család „N. városka”-ban játszódik. Szintén különbség a
klasszikusokhoz képest, hogy N. városka nem a káosz, nem az emberi butaság és a sötétség
toposza. N. városkában szigorú rend uralkodik, így az utcák, az épületek, a terek, és ennek
megfelelően az emberek: a különböző társadalmi rétegek is meghatározott rendszer szerint
rendeződnek a városka imaginatív terében (Krutikov, Berdichev 102-103). A stetl
motívuma Bergelsonnál is a klasszikusoktól eltérő ábrázolással, egészen más
konnotációkkal jelenik meg; a stetl terének értelmezéséről az Opgangot elemző
fejezetünkben részletesen szólunk. Ugyan meg kell jegyeznünk, hogy a klasszikus és a
modern stetl-értelmezés ha nem is azonos, de rokon és valós tapasztalaton: a stetl hanyatló
világának

negatív

megítélésén,

később

megszűnésének

élményén

alapszik,

az

ábrázolásmód ugyanakkor egészen különböző. Mendele és a klasszikusok emblematikus a
stetlt toposzként használják, emblematikus figurákkal és beszélő nevekkel. A huszadik
század eleji modern szovjet jiddis prózában ezzel szemben a stetl szemantikailag telített
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térré válik, melynek al-terei magyarázatot adhatnak a cselekmény alakulására, így a
mitologikus terekhez hasonló rendszert alkotnak (minderről az Opgangot feldolgozó
fejezetünkben is részletesen szólunk). A stetl mint irodalmi tér további, nem csak jiddis
nyelvű művekben előforduló megjelenési formáit Krutikov részletesen elemzi (Krutikov,
Berdichev 104-113).
Mikhail Krutikov az 1905-14 között keletkezett jiddis prózai műveket vizsgálva34 a
klasszikusokat követő prózaíró generáció fő problémáit az alábbiakban látja:
- Időben szorosan a klasszikusok nyomában haladva, de erőteljesen megváltozott
társadalmi és gazdasági-politikai tényezők össztűzében meg kellett találniuk azt az
ábrázolásmódot, stílust, műfajt, amellyel egyszerre tudnak eleget tenni az aktualitás
és relevancia kritériumainak
- Az előző problémával szorosan összefügg művészetük másik sarkalatos pontja is, a
nemzeti authenticitás kérdése: hogyan, mely elem vagy jellemző által kapcsolódik
művészetük a „zsidó” irodalom kánonjához? Mi motiválja nyelvválasztásukat, miért
választják tudatosan azt a nyelvet, amely a mindennapok színpadáról épp eltűnni
készül?
- Végül pedig hogyan jelenik meg alkotásaikban a krízis, és erre milyen művészi
ábrázolásmóddal válaszolnak?
Az első kérdésre a válasz a modern jiddis próza nyitottságában rejlik: a klasszikusokat
követő nemzedék alkotásait mind tematikailag, mind stilisztikailag, mind a művészi
ábrázolásmódot tekintve igazi sokszínűség jellemzi őket. Számos, más nyelven íródott,
század eleji nemzeti irodalomban megfigyelhető jelenség párhuzamosan megjelenik a
modern szovjet jiddis prózában is. Krutikov kiemeli: a klasszikusok authentikus zsidó népi
mítoszokra építettek, authentikus formák és hagyományos hősök jellemzik műveiket.
Hiába hoztak létre egy újfajta szekuláris mítoszt, szimbólumaik a hagyományos zsidó
keretek között maradtak. Ezzel szemben a huszadik század eleji generáció tagjai szívesen
alkalmazzák az európai mintákat, stílusirányzatokat. Elsősorban Bergelsonnál egészen
finom részletekbe menő pszichológiai ábrázolásmódot látunk. Mind Bergelson, mind Der
Nister előszeretettel alkalmaznak szimbolista ábrázolásmódot, míg Rabont vagy Ozer
Varsavszkijt a naturalisztikus ábrázolás jellemez. A stílusok sokszínűségét Kulbak
expresszionista novellái teszik teljessé. Meg kell azt is jegyezni, hogy nem csak a művészi
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eszköztárban, de nyelvileg is elválnak az őket megelőző nemzedéktől: hiába választják ők
is a jiddist, jiddisük már nem a stetl világának eredeti, ízes nyelvezete. Mindez persze nem
meglepő, hiszen az új valóság, a zsidóságot érintő változások ábrázolására és válaszadásra
a régi eszköztár nem alkalmas. Krutikov hangsúlyozza: a jiddisül beszélő rétegek
emancipációjának, liberalizációjának hatására a társadalmon belüli krízis, a közösségen
belüli ideológiai és kulturális sokszínűség megjelenése meghatározó tapasztalattá vált.
Mindez szükségessé tette a nyugat-európai irodalmakhoz hasonló irodalmi diszkurzust,
műnemek és stílusok széles palettájának felvonultatását.(Krutikov, Crisis 216)
Arra a kérdésre, hogy mivel indokolható, hogy ez a modern európai értékeket
felvonultató, jiddis nyelven született irodalom is a zsidó irodalom része, Shimon Markish
klasszifikációját hívjuk segítségül. Eszerint a zsidó irodalom kritériumai:
- a tudatosan választott nemzeti-kulturális hovatartozás;
- az írót a gyökerek a zsidó civilizációval kapcsolják össze; továbbá:
- az író közösségének társadalmi reprezentánsa, közösségét vagy annak többségét
képviseli (Hetényi, Örvényben 25).
E három kritérium a modern jiddis írókra megkérdőjelezhetetlenül teljesül. A befogadó
közösség nyelvén íródó (a Szovjetunió esetében az orosz-zsidó) irodalomhoz való tartozás
negyedik kritériuma, hogy az író kettős kötődésű író legyen, azaz művei két kultúrához
egyenlő mértékben tartozzanak. A jiddis nyelvű írók esetében e negyedik kritériumot
ugyan nem kell figyelembe venni, ugyanakkor többek között éppen az különbözteti meg
őket a korábbi jiddis irodalomtól, hogy bár kisebbségi nyelven írták műveiket, azok
művészi megformáltsága és forrásrendszere a világirodalom fősodrába helyezi őket.
Krutikov második kérdésére válaszolva a modern irodalmárok nyelvválasztásukat több
indíték is motiválhatja. Meg kell említenünk a szerzőnként változó hevületű, ideológiai
elkötelezettséget is. Tény, hogy az új, az évszázadokon át elszigeteltségben tartott nép
felemelkedéséért küzdő, elsősorban szocialista tanításokat pozitívan fogadták, és a
forradalmat is üdvözölték, hiszen a Szovjetunióban egy ideig a kisebbségi kultúra új
hazáját látták. Tradicionális gyermekkori neveltetésüket követően megismerkedhettek a
szekuláris irodalommal, történelemmel is, sőt, a húszas években külföldön is élhettek,
elsősorban Varsóban, Berlinben és Párizsban, ahol nem csak a kortárs zsidó, de a kortárs
európai művészet élvonalának is aktív tagjai lehettek. Így amellett, hogy a jiddis iránti
elkötelezettségük felvilágosító indítékkal is párosult, fontosabbnak tartjuk a kreatív
kihívás hatását, az átvitt értelemben szűz papír, szűzföld nyújtotta lehetőségeket. Ahogy a
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jiddis nyelv jellemzésénél kitértünk rá, maga a nyelv számos olyan jellemzővel,
tulajdonsággal rendelkezik, amely ideálissá tette ahhoz, hogy modernista kísérletek
alapanyagául szolgáljon. A régi rend felbomlásának és az új rend kialakulásának
pillanatában maga a jiddis az egyik leghűebb szimbólum az aktuális valóság leképezésére,
hiszen egyesíti az évezredes tradíciót, de magán hordozza a folyamatos megújulás jeleit is.
A krízis a modern, 20. századi jiddis irodalom egyik központi tematikai eleme, amely
többféle módon is megjelenik. Központi toposszá lesz a gazdasági krízis és ennek
különböző ábrázolásai: a haldokló stetl, a kilátástalanság, útkeresés, melyre megoldást
nyújthat a hontalanságot csak fokozó emigráció. Megjelennek a politika vagy ideológia
által motivált figurák. Megjelennek a zsidó társadalom új rétegei is, de a zsidó társadalmon
kívüli, a nemzeti társadalom marginális szociális csoportjainak ábrázolása sem idegen. Az
új korszak alakábrázolásának központi alakja a modern nő. Gyakori, hogy a személyes
tragédia hátterében a tradicionális rend felbomlásának nyomait láthatjuk. A jiddis
irodalomban új motívumként megjelenik az öngyilkosság problémája is. Krutikov az
általános életérzést és így a művészeteket is meghatározó krízis-élményt a modern jiddis
prózairodalmat tanulmányozva négy alapvető téma köré csoportosítja: gazdasági krízis, a
forradalmat követő krízis, az emigráció problémája, valamint a fiatal generáció
egzisztenciális válsága. Jelen dolgozat csupán egy prózai mű elemzésével foglalkozik
behatóbban, amely azonban a fenti krízis minden elemét magán hordozza, miközben
megjelenik a nyelv problematikája is. Minderről bővebben a Bergelsonról szóló fejezetben
szólunk.
A jiddis nyelvet bemutató fejezetben láthattuk, hogy a jiddistől mint külső hatásokat
könnyedén befogadó nyelvtől egyáltalán nem idegen a sajátos képzettársítás, a kreatív
képalkotás, a nyelvi deszakralizáció, illetve a rímek és a játékosság sem. Így tehát
feltételezhető, hogy az előzmény nélkülinek tűnő, avantgárd jiddis irodalom, elsősorban a
költészet újító elképzeléseihez a befogadó és termékeny táptalajt nem az évszázadok alatt
kialakult nemzeti irodalmi kánon „arany lánca”, hanem maga a nyelv, a művészi alkotás és
kifejezés matériája szolgáltatta.

2.5. Összefoglaló
Összefoglalva és erősen leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy a jiddis nyelvnek talán
legfontosabb sajátossága nyíltsága és befogadókészsége, amely abból ered, hogy egy, a
történelme során gyakran vándorló, vallása által szilárdan meghatározott népcsoport
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köznapi kommunikációjának nyelve volt. Funkciója szerint a csoporton beszélt, hétköznapi
közlekedőnyelvként használták, így mind a csoport vallásos funkciót betöltő belső nyelvei,
mind a csoportot körülvevő, a csoport és a külvilág közötti folyamatos interakciók nyelvei
is aktívan nyomot hagytak rajta.
A jiddis ugyanakkor az ezt a nyelvet beszélő társadalomról is hű képet ad: nem csak a
nyelvet beszélő közösség történelme, de szokásai, hagyományai és egyéb sajátosságai is jól
nyomon követhetőek a nyelvben. Mi több: éppen ezek a tényezők alkotják a jiddis nyelven
született, avantgárd kultúra sajátos gyökerét és hátterét. Ezzel magyarázható, hogy a jiddis
kultúra alkotásainak minél szélesebb körű értelmezéséhez nem hagyhatunk figyelmen
kívül bizonyos, jól meghatározható művészeten kívüli tartalmakat sem.
A jiddis kultúra és gondolatvilág fejlődésében meghatározó szerepet kap a folklór,
amely szorosan kötődik a bibliai hagyományhoz és nyelvhez. A jiddis művészeti alkotások
– nem csak szöveges, de vizuális alkotások – esetében alapos hebraisztikai tudás szükséges
a minél szélesebb körű megértéshez.
A külső-belső többnyelvűség egyrészről nyitottságra, befogadásra alkalmassá tette a
nyelvet, és talán ezzel magyarázható, hogy több évszázados szépirodalmi gyökerek nélkül
is meghonosíthatónak bizonyultak a német és elsősorban orosz nyelven született
modernista elképzelések.
Másrészről a dialektikus hagyományt követő, problémafelvetésre és megoldásra
koncentráló tanulási módszer a jiddis anyanyelvi beszélő számára ismerős narrációvá
emelte mind a kérdés-válasz struktúrában való gondolkodást, mind az erre visszavezethető
belső dialógust is, amely az irodalmi művekben narratív technikává lépett elő. A szent
szövegek magyarázatával és fordítással való tanulásával az analogikus gondolkodás és a
bibliai allúziók szinte önmaguktól értetődő, állandóan jelenlévő jelentésréteget,
intertextuális kapcsolatot képeztek.
A jiddisre jellemző nyelvi leleményesség, játékosság nem csak megtalálható a modern
jiddis alkotásokban, de vélhetően alapot szolgáltattak a kísérletezéshez is. Ezzel pedig
kiküszöbölhetővé vált a nemzeti nyelven íródott, több száz éves nemzeti irodalom
esetleges hiánya is.
A tradicionális, nemzeti szépirodalmi hagyomány hiányához kapcsolható a hontalanság
motívuma is, amelyet mind pozitív, mind negatív tapasztalatként folyamatosan
megtalálunk az irodalmi művek témái között. A haza és nyelv hiánya egyrészt hátrány,
másrészt azonban a szabad választás lehetőségét nyújtja. Az aktuális ideológiai hatásoktól
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eltekintve ez a tapasztalat is fontos szerepet játszhatott a poliglott környezetből származó
írók és költők tudatos nyelvválasztásánál35.
A jelen dolgozatban szereplő, Szovjetunió területén jiddis nyelven született modern
művészi alkotások bemutatása meggyőződésünk szerint új adalékul szolgálhat nem csak a
kelet-európai zsidóság, de általában a kisebbségeknek a 19. és 20. század fordulóján a
modernitásra adott válaszainak kutatásához.
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A nyelvválasztás a művész identitásának alapvető kérdésévé vált a nemzeti-zsidó, azaz X nyelvű-zsidó
irodalmak kialakulása idején. Minderről bővebben ld. Markish, Shimon: Russko-yevreyskaya literatura:
predmet, podkhody, otsenky. Idézi: Hetényi Zsuzsa: Split in two or doubled?
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3. „TÜ%TESSÜK EL EZT A SOK ÓCSKASÁGOT, TEGYÜ%K CSODÁT!” – A
GOSZET MEGSZÜLETÉSE, ÉS MOSZKVAI TEVÉKE%YSÉGE ELSŐ
SZAKASZÁ%AK MŰVÉSZETE
3.1. A zsidó színház gyökerei és kezdetei
A zsidó színház történetének potenciális kezdetén paradox módon egy bibliai tilalom áll:
„Asszony ne viseljen férfiruházatot, se férfi ne öltözzék asszonyruhába; mert mind útálatos
az Úr előtt, a te Istened előtt, a ki ezt míveli.” (5Mózes 22:5 – Károli G. ford.) A vallásos
zsidó gondolkodás ezt a bibliai idézetet úgy értelmezi, hogy kifejezetten tiltja, hogy valaki
más „bőrébe bújjanak”, valaki más identitását vegyék magukra, így – elsődlegesen ebből a
tórai szakaszból – a színház, a színjáték tilalmát vezetik le.
A talmudi idők rabbijai a fenti idézeten túl is tiltották a színházi és cirkuszi előadások
látogatását, mert úgy tartották, hogy ott bálványoknak mutatnak be áldozatot, ami a zsidó
vallás szerint tilos. Ha nem is került sor bálványimádatra, akkor is tiltották ezen helyek
felkeresését, hiszen előfordulhatott, hogy a színház látogatója „csúfolódók székébe ül”,
amivel megszegi a Zsoltárok 1:1-ben foglaltakat (Encyclopaedia Judaica 670).
A Bibliában ugyan találunk drámai elvek szerint felépített szövegeket (Miriam
megismétli Mózes énekét (2Mózes 18:1-19), amelyet a nőkkel közösen előadva énekel
dobbal, tánccal kísérve (2Mózes 15:20-21); az Énekek énekéről is úgy tartották, hogy
tánccal és zenével adták elő. E két példa a színjátszás Bibliai elődjének tekinthető. Szokás
megemlíteni Jób könyvét is, amely szinte végig párbeszédes formát követ, és szintén
drámai elvek alapján épül fel), a drámaírás és a színjátszás hosszú időn át mégsem tudott
gyökeret verni a zsidó kultúrában. Természetesen hiba lenne azt gondolni, hogy a
zsidósággal együtt élő népek, főleg a hellenisztikus kor színházi tradíciója nem hagyott
volna nyomot a zsidóság kulturális tudatában. A tiltás ellenére mind az antik görög, mind a
palesztinai időkben fel-felbukkantak zsidók a színházi előadásokon. Azonban ez a
tapasztalat nem tudott utat törni egy, kifejezetten zsidó bázisú színházi tradíció kialakulása
előtt.
A zsidók általi színjátszás történetében a középkor hozott változást a tiltásokkal teli
korábbi évszázadok után. A zsidó színjátszás sajátos formáinak megjelenésében a
misztériumjátékok, mint külső meghatározó tényező, fontos szerepet játszottak. A
misztériumjátékok mellett a 11. században Európa-szerte megjelent vándorkomédiások:
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énekesek, csepűrágók, zsonglőrök, utánzóművészek, trubadúrok avagy Spielmann-ok is
mintául szolgáltak az egyéb színjátszó tevékenységek kialakulása számára.
A fennmaradt forrásokból tudjuk, hogy 13. századtól, vagy akár már ezt megelőzően is
az itáliai városok zsidó lakossága minden évben részt vett a karneváli mulatságokon,
buffonáliákon. Az úgynevezett Corso degli ebrei (’a héberek versenye’) a karneváli
ünnepségek állandó műsorszámává lett. A zsidók általában a bohóc figuráját alakították,
igaz, e szerepet nem önként választották (Encyclopaedia Judaica 676).
A reneszánsz Itáliában gyakori volt, hogy hercegi ünnepségek vagy menyegzők
alkalmával szórakoztatás céljából misztériumos vagy színésztársulatokat hívtak. A 16.
században, Mantovában, a források szerint a zsidók is előszeretettel vettek részt ezeken az
ünnepi színielőadásokon, sőt: a társulatok pénteki előadások alkalmával még azt is
figyelembe vették, hogy a Szombat beállta előtt befejeződjenek a bemutatók. Bizonyos
források arról is beszámolnak, hogy Mantovai Vincenzo idején (az 1500-as évek végén)
évente egy alkalommal a város zsidó közösségének is társulatot kellett alakítania, és saját
produkcióval kellett előrukkolnia. A közösségi társulat mintegy 80 főt számlált. A kutatók
szerint a középkori itáliai zsidóság az őket körülvevő nem-zsidó környezet példáit követve
alakította ki saját drámai formáit – így elsősorban a purim-shpil megjelenésének is itt
keresendő a gyökere (Encyclopaedia Judaica, 670-671).
E rövid történelmi kitekintés is azt támasztja alá, hogy a tiltások ellenére a zsidóság
hétköznapjaiban volt kapcsolat és a színjátszás, a színház között, azonban tudatos zsidó
színházi társulatokról még nem beszélhetünk.
A jiddis színház története a zsidó színjátszás és színháztörténet egyik részfejezete,
hiszen a jiddis a zsidóság egyik, és nem legkorábbi nyelve volt. Mindazonáltal különbséget
kell tenni a zsidó és a jiddis színjátszás fogalmai között. A különbségtételt elsősorban a
nyelv kérdése indokolja.
A jiddis nyelvű színjátszás pontos kezdetét nem ismerjük. Feltételezhető, hogy már az
írott, jiddis nyelvű színdarabok megjelenése előtt is zajlott jiddis nyelvű színjátszás.
Fennmaradtak olyan, ójiddis nyelven íródott szövegek, amelyek színpadi előadásra
alkalmasak. A 16. századtól biztosan, de feltételezhetően már jóval korábban is
nyilvánosan mutattak be jiddis nyelvű, párbeszédekre épülő jeleneteket.
A nagyobb rétegekhez eljutó, szervezett modern jiddis színjátszás megjelenésének fő
kiváltó oka a zsidó felvilágosodás, a Haszkala volt. A vallási tiltások, valamint a zsidóság
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diaszpóra-léte és vándorlásai során folyamatosan változó nyelvisége miatt nem alakult ki
kanonizált nemzeti drámairodalom és színházi tradíció sem.
Orosz területen a zsidó (jiddis nyelvű) színház megjelenését 1876-ra teszik, azonban a
színház kialakulásának kérdése minden bizonnyal már korábban is felvetődött. Ezt
példázza a pétervári Театральный и музыкальный вестник című folyóirat 1859/47.
számában A.G. monogrammal megjelent, orosz nyelvű írás is, amely közvetlenül
megfogalmazza a kérdést: Почему нет театра у евреев? – azaz, miért nincs zsidó
színház? A.G. hangsúlyozza: a zsidó irodalom évezredes gyökerekre és folyamatos
fejlődésre tekint vissza, illetve fejlődik napjainkban is. Más nemzeti kultúrákban látható a
színház meghatározó szerepe is, arra ugyanakkor nem talál választ, hogy a zsidó népnél
miért nem alakult ki színházi tradíció. Az olvasókat a kérdés megválaszolására bíztató
szerző vitaindítónak szánja kérdését, azonban vita nem alakult ki (Биневич, Начало36).
A jiddis színház kialakulása tehát különleges kulturális fenomén. A következőkben a
modern, huszadik századi jiddis színházak forrásait tekintjük át: a purim-shpilt – eredetét
és jellemzőit; a Haszkala, azaz a felvilágosodás korában keletkezett jiddis nyelvű
drámairodalom legfontosabb képviselőit és eredményeit, illetve az úgynevezett
Broderzengerek (ld. később) tevékenységét.

3.2. A jiddis színjátszás eredete – a purim-shpil
Ahogy az ókori kultúrákban, így például a görögöknél a vallási élethez szervesen
kapcsolódó dramatikus rituálékból alakult ki a későbbi színjátszás, úgy a zsidóság esetében
is – a bibliai tiltás ellenére – a vallási eseményekre szokás visszavezetni a színjátszás
megjelenését. Fennmaradt forrásokból tudjuk, hogy az attikai Eleusziszban misztériumok
titkos szertartásai közé tartozott Démétér istennő lánya elvesztéséről és megkereséséről
szóló történet dramatizálása. A jiddis színjátszást az úgynevezett purim-shpilektől szokás
eredeztetni, melyek hasonlóan az eleusziszi előadásokhoz, egy vallási történet
dramatizálásában gyökereznek. A purim-shpil ugyanakkor nem csak a jiddis nyelvű, de
általában a zsidók által művelt színjátszó tevékenység egyik forrása is.
A purim-shpil (szó szerint ’purim-játék’) ahogy neve is mutatja, purim ünnepéhez
kapcsolódik. Purim ünnepén a vallási szabályok szerint egyrészt mindenki köteles jókedvű
lenni, másrészt pedig minden zsidó köteles meghallgatni avagy elolvasni Eszter könyvét,
36
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amely a zsidóság perzsiai megmenekülésének történetét meséli el. A purim-shpil
tulajdonképpen az Eszter könyvében rögzített történet dramatizálása és eljátszása, melynek
történelmi fejlődését a következőkben részletesebben is áttekintjük.
A purim-shpil elnevezése nem csak Purim ünnepére, de a germán eredetű elem
megjelenésén keresztül egyben jiddis eredetre is utal, ebből adódóan időben is
behatárolható: így nem meglepő, ha az Askenáz I. területén kialakult zsidó kultúrát
megelőző időkből csak szórványos feljegyzéseket találunk.
A Jewish Encyclopedia szerint Eszter könyvének dramatizálása nem csak a
középkorban kezdődött: már a gaoni időkben (i.sz. 1 évezred második fele) elterjedt
szokásnak számított a keleti zsidók körében. Ezen dramatizált játékok főszereplője Hámán
volt, akit egy bábu testesített meg. A „színjáték” folyamán a bábut elégették, miközben a
nézők tréfálkoztak és énekeltek. Hasonló szokásokat megörökítő feljegyzéseket találunk a
más területen élő középkori zsidó közösségekről is.37
Ugyanezen forrás úgy véli: maga a purim-shpil a 18. század első évtizedeiben jelent
csak meg, bár Eszter könyvét és Purim ünnepét feldolgozó drámai írások korábbi időkre is
datálhatóak.38
Az Encyclopaedia Judaica39 vonatkozó szócikkének szerzője, Khone Shmeruk, a
nagyszerű jiddis irodalomtörténész szerint a purim-shpil már a 16. század közepére
elterjedt szokássá vált az askenázi zsidók körében. A purim-shpil kifejezéssel Shmeruk
szerint egy 1555 körüli időkből származó, lengyel származású zsidó szerző tollából
keletkezett, és Velencében kiadott, hosszabb terjedelmű poéma elején találkozunk először.
A poéma Eszter könyvére utal, és a kontextusból kitűnik, hogy a szöveget purim-shpilnek
szánta alkotója. Shmeruk utal 15. századból fennmaradt jiddis költemények kézirataira is,
melyek első, nyomtatott verzióinak megjelenését a 16. század elejére teszi.
A műfaj történetét áttekintve Shmeruk kiemeli: a kifejezés először olyan, Purimkor
előadott monológokra vonatkozott, amelynek előadója néha kosztümbe öltözve jelent meg.
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Sandrow szerint Antiochia környékén az i.sz. 5. században szokás volt Purim ünnepén a zsinagóga udvarán
mókás, jókedélyű körmenetet tartani. A körmenet részeként említi a Hámánt megtestesítő bábuu égetését is.
408-ban II. Theodosziusz betiltotta a Hámán-égetést és a felvonulást, mondván, hogy ez nem más, mint a
keresztrefeszítés megismétlésének álcázott formája (Sandrow 2).
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Ezek a monológok Eszter könyvének ritmikus parafrázisai, valamint liturgikus vagy szent
szövegek paródiái, és a hallgatóság szórakoztatását tűzték ki célul. A 16. századból
fennmaradt kéziratok a purim-shpil műfajának folyamatos kiszélesedéséről, és az előadók
számának növekedéséről tanúskodnak.
Eredetileg a purim-shpil-t előadók családi körben, gyakran maszkok és jelmezek mögé
bújva adták elő történetüket, a színészek gyakran a jesivák hallgatói voltak. Idővel a
különböző csoportok már versenyre is keltek egymással. A 16. századra a purim-shpil
konvencionális formája is kialakult, melynek részét képezte az epilógusként értelmezhető
áldás, melyet a hallgatóságra mondtak, illetve a színészek bemutatása. Kutatók
egybehangzó véleménye szerint a purim-shpilre kialakulásának kezdeti időszakában a
német Fastnachtspiel műfaja is fontos hatást gyakorolt. Ezt támasztja alá, hogy mind a
Fastnachtspielre, mind a purim-shpilre jellemző az előadás narrátor általi vezetése, akit
hagyományosan loyfernek (’futó’), shraybernek (’írnok’) vagy payats-nak hívnak. A
humoros hatás elérése érdekében – szintén a Fastnachtspielhez hasonlóan – a profán és
obszcén elemek is az előadás részét képezték.
A Jewish Encyclopedia bár említ egy 1589-ből származó szatirikus költeményt, mivel
azonban erről semmilyen más forrás nem emlékezik meg, első purimi színjátékként két
jiddis nyelvű drámát szokás számon tartani. Mivel mindkettőt Frankfurtban adták ki,
frankfurti színjátékok néven is említi őket. Az egyik az Acḥaschwerosh-Spiel40 címet viseli,
és 1708-ban publikálta Frankfurt am Mainban anoním szerzője. A kutatók szerint a szöveg
nem mutat fel irodalmi értékeket, szövege gyakran kifejezetten frivol. Valószínűleg ennek
tudható be, hogy miután néhány alkalommal bemutatták, a helyi zsidó közösség elöljárói
betiltották, és minden fellelhető kópiát megsemmisítettek. A Mekirat Yosef című, a
Limburgi Baermann nevéhez fűződő mű József és testvéreinek történetét meséli el. 1711
előtt adták ki, szintén Frankfurtban. A darabot Frankfurtban és Metz-ben is bemutatták.
Mindkét helyszínen prágai és hamburgi egyetemisták voltak a színészek, a szerző pedig
mai szóval élve a szervező és manager szerepét töltötte be. A darab nagy sikernek
örvendett. A kutatók kiemelik, hogy annak ellenére, hogy ez a komédia sem az irodalom
fősodrába tartozik, hangnemét és morális üzenetét tekintve sokban különbözik az
Achaschwerosh-Spieltől. Egyetlen frivol karaktere egy bohóc-figura: Pickelhäring FORD,
aki nem a zsidó tradícióban gyökerezik, hanem a kortárs német népi dráma kedvelt
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A színművek címének átírásnál a Jewish Encyclopedia illetve az Encyclopaedia Judaica írásmódját
követjük.
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figurája. A komédia akkora sikernek örvendett, hogy még 1858-ban is bemutatták
Minszkben. Meg kell említeni az Aktion von König David und Goliath című komédiát is,
amelyet a Mekirat Yosef-fel párhuzamosan nem csak Purimkor, hanem Ádár teljes havában
játszottak. Első megjelenését 17147 és 1719 közé teszik. 1720-ban mutatták be Prágában a
jiddis nyelvű, Akta Esther mit 'Achaschwerosch című, anoním szerző művét. Ez a komédia
jelentősen különbözik a korábbiaktól, mind kompozícióját, mind etikai mondandóját
tekintve. A címlap tanúsága szerint Prágában játszották „rendes” színházban, trombitákkal
és más zeneszerszámokkal. A színészek mind a prágai David Oppenheimer rabbi
tanítványai voltak, aki hozzájárult az előadásban való részvételükhöz.41
A 18. században tovább bővült a repertoár nem csak Eszter, hanem más bibliai
történetet feldolgozó történeteik dramatizálásával is. Shmeruk kiemeli: a nem a purimi,
hanem egyéb bibliai történeteket feldolozó purim-shpilek is megőrizték a műfaj jellemzőit:
prológus, epilóg, paródiák, vulgáris nyelvhasználat, azaz azokat a jellemzőket, melyek már
a 17. században, és a 18. század elején megjelent Ahasvéros-játékokra vonatkozóan is
megfigyelhető. A Jewish Encyclopedia felhívja arra is a figyelmet, hogy purim-shpilek
nem csak jiddisül íródtak: mind komédiák, mind tragédiák maradtak fent többek között
héber és arab nyelven is.
A tradicionális purim-shpilnek – függetlenül attól, hogy milyen témát dolgoz fel –
elhagyhatatlan szereplői voltak a lets-ek, narok, marshelikek. A lets tórai eredetű szó, és
germán megfelelőjével, a narral együtt bohócokra, bolondokra vonatkozik, akik gyakran
párban megjelenve egymás megviccelésével, egymás szavainak kiforgatásával, nem ritkán
frivol és erőszakos szóváltással szórakoztatják a közönséget. Nevettető butaságuk jeléül
nem csak nyelvtanilag, de tartalmilag is értelmetlen vagy helytelen mondatokat mondanak,
gyakran rímes formában. A marshelik tulajdonképpen ceremóniamester. Gyakran marsallbottal a kezében jelenik meg. Nem kizárólag nevettető szerepet tölt be. Stílusa sokkal
kifinomultabb, mint az előzőeké, gyakran talmudi szójátékokkal és disputákkal
szórakoztatja a közönséget (Sandrow 10-11). Sandrow szerint a purim-shpilre a középkori
commedia dell’ arte tipikus figurái is hatással voltak. Gyakori, hogy a commedia
elhagyhatatlan szereplőivel azonosítható karaktereket találunk a purim-shpilekben is. Így a
purim-shpil szereplőit gyakran azonosíthatjuk a gyermekei vagy fiatal felesége fölött
zsarnokoskodó öreg Pantalone, a sarlatán Dottore, a kérkedő katona, azaz Capitano, és a
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fogatlan vén banya alakjával is, akit természetesen férfi alakít – a purim-shpilben magától
értetődően mindegyiküket más névvel illetve (Sandrow 11). Sandrow azt is kiemeli, hogy a
zene jelenléte is jellemzője volt a purim-shpilnek; az ének mellett a zenészek is fontos
szerepet játszottak (Sandrow 14).
A purim-shpil történetét áttekintve, illetve összehasonlítva a befogadó európai országok
színházkultúrájával, alapvetően két kérdés merülhet fel. Egyrészt: mi indokolta azt, hogy a
purim-shpil műfaja egészen a huszadik századig, sőt: napjainkig fennmaradt? Másrészt: mi
az oka annak, hogy a zsidó színjátszás és drámairodalom csak a 19. században, a zsidó
felvilágosodás, azaz a Haszkala megjelenésével indul fejlődésnek?
Az első kérdésre adható válasz mindenekelőtt a purim-shpil funkciójában keresendő:
bár a purim-shpil, ahogy a későbbiekben látni fogjuk, alapvetően meghatározta a 19.
századi zsidó felvilágosodás keretében kialakuló zsidó színjátszást, mégis funkciójának,
azaz Purim évente ismétlődő ünnepéhez való kizárólagos konnotációjának köszönhetően
eredeti formájában és jelentésében tudott fennmaradni, önálló műfajként is. A színház
rigorózus tilalma, ahogy láttuk, nem csak a bibliai idézetre vezethető vissza. A színház,
ugyanúgy ahogy a fürdő vagy a sportesemények a hellenisztikus kor tipikus szimbólumai
voltak. A rabbinikus korban éppen hellenisztikus jellegük miatt – illetve az utóbbi két
esetben a fedetlen testek megjelenése okán is – kifejezetten tabunak számítottak. Hogy
később a vallási tilalom ellenére mégis kialakulhatott és fennmaradhatott ez a sajátos
színjáték, arra az lehet a magyarázat, hogy nem elsősorban a szórakozást szolgálja.
Ehelyett időben és tematikailag behatároltan zajló, azaz évente egyszer, a purimi történet
köré épülő, vallási parancsolat teljesítéséről van szó.42
A második kérdésre több tényező figyelembe vételét látjuk indokoltnak. Mindenekelőtt,
a bibliai tilalom tiltotta a színjátszást, így Purim ünnepét leszámítva vallásos közegben ez
alól nem lehetett kivételt tenni. A kelet-európai zsidóság jelentős részét kitevő tömegek
jiddisül beszéltek, ugyanakkor jiddis drámairodalmi alkotások nem igazán léteztek a
felvilágosodás előtt. A környező népek drámairodalmát bemutatni szinte lehetetlen lett
volna, hiszen jiddis fordítások sem léteztek. Azonban a befogadást nem csak a nyelv
kérdése nehezítette. A felvilágosodást megelőzően a kelet-európai zsidóság nagy többsége
szerény körülmények között, politikailag és társadalmilag is erőteljesen izoláltan élt. Ennek
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megfelelően sem az anyagi lehetőségek nem voltak adottak ahhoz, hogy állandó társulatot
tartson el egy közösség, sem az igény nem volt olyan erős, mint a polgárosodott
társadalmak értelmiségi rétegeiben. (Jegyezzük meg, hogy hasonló helyzetben volt számos
más, kelet-európai nemzet is, így a magyar nyelvű színjátszás is, amely a német nyelvű
színjátszás árnyékából kellett, hogy kilépjen.) A Haszkala mozgalom fordulópontot
jelentett a zsidó színjátszás és színháztörténet szempontjából.

3.3. Jiddis színjátszás és a Haszkala
3.3.1. Az első, pre-modern jiddis színművek: Ettinger, Aksenfeld és Gotlober
A jiddis irodalom történetét is érintő bevezető fejezetünkben utaltunk a Haszkala
jelentőségére az irodalom szempontjából is. A jiddis drámairodalom első, kifejezetten
színpadra írott, a hallgatóság szórakoztatását és tanítását (értsd: felvilágosítását) célul
kitűző darabok is ekkor, a 19. század első harmadában jelentek meg. Az első jiddis
drámaként Shloyme Ettinger (1801-1856) Serkele (ejtsd: Szerkele, Sára becézett alakja)
című, 1830-ban írt, de csak 1864-ben bemutatott darabját tartják. Sandrow szerint mivel a
Haszkala is egy alapvetően középosztálybeli mozgalomnak indult, ezért a korabeli polgári
kultúra, így a drámairodalom is hatást gyakorolt Ettingerre és körére. A Haszkala hatása
alatt íródott drámák és komédiák a mindennapokból merítették témáikat, és a mindennapok
emberét ábrázolták, úgy, hogy könnyen lehessen vele azonosulni. Nem egyéniségeket,
inkább általános társadalmi jelenségeket próbáltak bemutatni. A misztikum, a patetikus
hang, a magasröptű ideák nem jellemzőek ezekre a drámákra. Az első két jiddis, ám
amatőr dráma két maszkil tollából született, német nyelvterületen. Yitshok (Isaak
Abraham) Euchel (1756-1804) Reb Henekh, oder vos tut men damit (’Reb
Hennoch/Hennekh43 avagy mit tegyünk vele’) (1793) című, könnyed hangvételű, erősen
szatirikus komédiája az emancipációra törekvő zsidóság és az őket körülvevő nem-zsidó
lakosság korabeli poroszországi viszonyát figurázza ki (Encyclopaedia Judaica 547).
Aaron Wolfsohn-Halle 1796-ban megjelent Leykhtzin un frommeley (’Könnyelműség és
mély vallásosság’) komédiája alcíme szerint egy családi festmény három felvonásban
(Encyclopaedia Judaica 148). Ettinger őket követve, de Euchelnél és Wolfsohn-Hallénél
polgáribb, magasabb irodalmi-esztétikai értékkel rendelkező irodalmat alkotott.
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Ettinger Serkele című színműve házasságkötési komédia. Főszereplője, Jószívű Dávid.
A gazdag és bölcs férfi figurája, aki távolléte után hazaérkezvén megoldja a problémákat,
megbünteti a bűnösöket és megjutalmazza a jókat, a korabeli dráma ismert alakja volt
(Sandrow 28). Ettinger az első olyan szerző, aki a nyelvet is tudatosan használja:
néhány szereplője emelkedetten, míg mások alsóbb néprétegek nyelvét utánozva
beszélnek. A „jó” karakterek nagyon tiszta, erősen németes jiddist beszélnek – hiszen
maszkilok, felvilágosultak, és jól beszélnek németül. A komikus karakter Serkele lánya,
aki megpróbál néha ugyanilyen emelkedett nyelven szólni, azonban nevetség tárgyává
válik, mert annyira érthetetlenné lesz beszéde, hogy Dávidnak tolmácsra van szüksége
ahhoz, hogy megértse, mit is mond a lány (Sandrow 30). A nyelv tehát élő, alkalmas arra,
hogy mindennapi dialógusokat folytassanak rajta, miközben a jellemkomikum is egyik fő
eszköze, s így a szociolingvisztikai mondandó kiemelt szerepet kap. Sandrow szerint ez az
első olyan dráma, amelyben dramaturgiai szakszavak is szerepelnek, úgy mint „felvonás”
vagy „jelenet” (Sandrow 30).
A Serkelével párhuzamosan, 1861-ben keletkeztek, illetve jelentek meg a másik jelentős
úttörő drámaíró, Israel Aksenfeld művei, amelyek közül legjelentősebbek a Der ershter
yidisher rekrut (’Az első zsidó zsoldoskatona’) vagy a bevezető fejezetben már említett
Dos shterntikhl. Aksenfeld, aki a haszidizmus odaadó hívéből lett haszid-ellenes maszkillá,
mintegy 30 novellát és színjátékot írt, melyek a realista ábrázolásmódot alkalmazva
mutatták be a zsidóság mindennapi életét. Gyakran állította párhuzamba a stetl elmaradott
világát a nyugat-európai civilizációkkal. Szereplői élettel teli, életszerű figurák.
Alakábrázolása meggyőző, történetei gyakran melodrámaiak. A Der ershter yidisher rekrut
című darabjának témája az előző cár rendelete körüli zavar: I. Miklós rendelete a zsidó
származásúakat is besorozta a hadseregbe. Az elsősorban modern szovjet jiddis költőként
ismert, emellett prózaíróként és színházi rendezőként is tevékenykedő Aron Kusnyirov a
harmincas években állította színpadra a művet, és Oroszországban, Lengyelországban,
illetve az Egyesült Államokban is vendégszerepelt vele (Encyclopaedia Judaica 758).
Sandrow a darab kapcsán megjegyzi: ugyan a sorozás gyakran huszonöt éves szolgálatot
jelentett, melyről sokan nem tértek vissza, Aksenfeld mégis az egyenlővé válás egyik jelét
látja benne, mely szerint a zsidók is ugyanolyan elbírálásban részesülnek, mint a cári
birodalom más lakosai (Sandrow 30).
Az első, irodalmi színvonalú, jiddis drámákat jegyző szerzők között szokták említeni
Avrom-Ber Gottlobert is, aki Abag és Mahalalel írói álnéven is publikált (1810-1899).
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Ugyan művei nem képviselnek olyan irodalmi színvonalat, min Ettingeré vagy
Akszenfeldé, azonban mintegy hatvan évet átölelő írói munkássága jelentősen hozzájárult
a Haszkala térhódításához, a modern héber irodalom és nyelv megteremtéséhez (említést
érdemel fordítói munkássága is: 1874-ben ő fordította héberre és adta ki Lessing Bölcs
áthán-ját, és az elsők között fordította héberre az orosz költészet remekműveit is), illetve
a modern jiddis irodalom kialakulásához is44. A jiddis nyelvű közönség különösen kedvelte
verseit és dalait. Legismertebb jiddis nyelvű komédiája a Der Dektukh oder Tsvey Khupes
in Eyn akht (’A fátyol avagy két esküvő egy éjjel’) 1838-ból, mely csak 1876-ban jelent
meg. Gottlober darabjaiban gyakran fordul a haszidizmus ellen. Műveinek nyelvezete
érthető, egyszerű, a hétköznapi nyelvhasználatot tükröző nyelv, gyakran szatirikus
felhanggal (Encyclopaedia Judaica, 14).

3.3.2. A Broderzengerek
A modern jiddis színház gyökereinek említésekor nem feledkezhetünk meg a Broderzingerekről vagy Broderzengerekről sem. Nevüket a műfaj első képviselőjéről, Berl
Broderről kapták. Berl Margolis a galíciai Brody-ban (Brod) született és dolgozott,
művésznevét szülővárosától kölcsönözte. Berl Broder, azaz a brodi Berl vándorénekesként
és vándorelőadóként járta a világot. Ő maga szerzett rímes versikéket és dalokat a
badhenek stílusában.
A badkhen (magyarosan badhen) a hagyományos zsidó esküvők elmaradhatatlan
résztvevője, esküvői móka- és ceremóniamester volt, talán a hagyományos magyar vőfély
szerepéhez lehetne hasonlítani. Fő feladata a megjelent rokonság és vendégsereg
szórakoztatása volt, saját szerzeményű mókás rímekkel, vidám dalokkal, illetve akrobatamutatványokkal is. A jobbmódúak egyszerre több badhen meghívását is megengedhették
maguknak, így előfordult, hogy a badhenek improvizációs versenyre keltek egymással, a
jelenlévők legnagyobb örömére. Természetesen a legjobbaknak híre ment, és
foglalkozásként kezdték űzni az esküvői ceremóniamesterséget; egyedül vagy párban.
Berl Broder ezt a hagyományt vitte tovább, és elsősorban igazán eredeti ötletei,
szövegei és dalai miatt kedvelték. Az 1860-as években megalapította a jiddis népi
énekesek első professzionális csapatát, akikkel beutazta Magyarországot, Galíciát és
44

Gottlober jiddishez való viszonya meglehetősen ambivalens volt. A jiddist egy „irodalom, nyelvtan és
logika nélküli nyelv”-nek tartotta, ugyanakkor úgy vélte, hogy csak ezen a nyelven, azaz saját nyelvükön
tudja megszólítani a zsidó tömegeket (Encyclopaedia Judaica 14).
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Romániát, nagy sikerrel léptek fel szórakozóhelyeken is. A dekoráció általában
jelentéktelen volt: egy asztal két gyertyával. Szövegeiket úgy állították össze, hogy akár
több szereplő részvételével is előadható legyen,. Dalaik és dalszövegeik fülbemászó,
kedvelt melódiákká lettek. Ezáltal Berl Broder társulata tekinthető az első, saját
repertoárral rendelkező, szórakoztató vándor színtársulatnak – ezzel közvetlenül utat tört a
modern jiddis színháznak. Sajnos csak néhány darab maradt fel a reperotárból, azok,
melyeket Berl Broder az 1860-ban Pozsonyban kiadott Draysik Herlikhe Broder Lider in
Reyn Yudesh Loshn (’Harminc kitűnő brodi (vagy Berl Broder-féle) dal igazi jiddis
nyelven’) című gyűjteményében gyűjtött össze (Encyclopaedia Judaica 194).

3.3.3. A modern jiddis színház „alapítói”: Goldfaden, Fishzon és Gordin
A jiddis színház kialakulásáról elsősorban legendák keringenek; a fennmaradt forrásokat
feldolgozó kutatók számos rejtélyről számolnak be. Tényként kezelhető, hogy nem
lineáris, egy pontból kiinduló jelenséggel van dolgunk. Bármely forrást vizsgálunk,
kétségtelen, hogy a jiddis színház kialakulását két, illetve három név fémjelzi: Goldfaden,
Fishzon és Gordin neve.
Ahogy a jiddis irodalom történetét is áttekintő bevezető fejezetünkben már említettük,
az egyik legjelentősebb maszkil: Avrom Goldfaden (1840-1908), „a jiddis színház atyja”
nem csak szerzőként, színházszervezőként, de rendezőként is tevékenyen formálta és
meghatározta a jiddis színház további fejlődését és a jiddis művészszínházak kialakulását.
Művei elsősorban népi, folklorisztikus gyökerűek: a stetl népét és életét mutatják be.
Szülővárosában, az ukrajnai Sztaro-Konsztatinovóban nem csak tradicionális héber
neveltetést kapott, de megtanult németül, oroszul, és szekuláris ismereteket is szerzett. A
katonaság elkerülésére állami iskolába küldték, ahol – mintegy 15 évesen! – a Haszkala
követőjévé vált. Már ekkor megismerkedett Gottlober héber és jiddis írásaival és műveivel,
akinek elkötelezett követője lett. Goldfaden nagyon fiatalon kezdett írni, mind jiddisül,
mind héberül. 1865-ben jelent meg ivrit nyelvű verseskötete, 1866-ban és 1869-ben pedig
két jiddis nyelvű, a Zsidó (férfi) és a Zsidó (nő) című. Már néhány, e kötetekben megjelent
verséhez is írt zenét. Emellett kritikusként is számon tartották. 1875-ben Lembergben,
1876-ban pedig Czernowitz-ban próbált hetilapot kiadni, azonban tervei kudarcba fulladtak
(Биневич, Начало).
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Goldfaden első önálló színműve, az 1869-ben íródott Di Mume Susye (’Szuszja néni’)
egyértelműen

a Serkele hatását tükrözi. Rabbiképzőben folytatva tanulmányait

párhuzamosan írt héberül és jiddisül is. Első jiddis nyelvű költeményei 1863-ban jelentek
meg a Kol Mevaser-ben. 1875-ben Romániába költözött, ahol 1876-ban Iaşi városában
megismerkedett Berl Broder énekes társulatával, és csatlakozott hozzájuk.
Felismerte, hogy erősebb drámai hatást lehet elérni, ha az egyes zenés jeleneteket prózai
szöveges részekkel kapcsolják össze, és az egész előadást egyetlen, izgalmas cselekmény
íve köré építik fel. Az első, Goldfaden elgondolása szerint szerkesztett előadást 1876-ban
mutatták be Shimen Mark Pomul Verde Café nevű szórakozóhelyén, óriási sikerrel. A
sikeren felbuzdulva Goldfaden vándorművészeket gyűjtött maga köré, és romániai körútra
indult, melyet követően Odesszába is eljutottak. 1880-ra társulata már egész
Oroszországban keresett volt, és országszerte fellépett. Goldfaden saját, korai művei közül
a legsikeresebbek a Shmendrik című szatíra (1877), a Kishefmakherin (’Boszorkány’ 1879), amely Goldfaden legsikeresebb dalait tartalmazza, és a Der Fanatik oder di Tsvey
Kuni Leml (’A fanatikus, avagy a két Kuni Leml’) (Sandrow 67; Биневич, Начало).
Goldfaden minden darabjához írt zenét, amit részben saját szerzeményeiből, részben
már létező nép(i)dalok válogatásából állított össze. A zene a goldfadeni bemutatók
alapvető részét képezte: a drámai dalok ugyanúgy szerepet kaptak a cselekményben, mint a
prózai dialógusok. Zeneszerzői munkásságának a jiddis népies dalok mellett ihletadói
voltak a liturgiai zenék, kántorénekek, illetve a kor ünnepelt műfaja: az operett is.
Goldfaden jól ismerte Halévy, Meyerbeer, illetve Mozart, Weber, Bizet, Wagner és
kortársaik komolyzenei munkásságát is, így történhetett, hogy az Aida győzelmi indulóját
is „kölcsönvette” egyik darabjához. A jiddis népzene mellett a környező népek
népdalaiból: az orosz, román, török zenei folklórból és orientális zenékből is merített
ihletet (Sandrow 67).
Az 1881-82-es évek pogromjainak hatására darabjainak cselekményét a zsidóság
nemzeti érzését erősítő történelmi távlatokba helyezte: Doktor Almosado (1882) című
darabja a 14. századi Palermóban játszódik, míg Bar Kokhba című, történelmi operája
(1883) és Shulamis (1880) című romantikus operettje bibliai korokat idéznek.
A jiddis nyelvű színjátszás virágkorát élte ekkor a cári Oroszországban, egészen addig,
amíg a nagy tömegekre való hatásától félve, be nem tiltották.45 Goldfaden is szerencsét

45

Ettől kezdve a jiddis színielőadásokat titokban játszották, illetve német nyelvű előadásként próbálták
engedélyeztetni. A cári ellenőröknek, lévén, hogy nem rendelkeztek túlzottan jó nyelvtudással, gyakran nem
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próbált Amerikában, ahol ismét bibliai témájú darabokat írt, de a szakmai sikerek
elemaradtak, ezért visszatért Európába: Londonban, Párizsban és Lembergben dolgozott.
Már életében igazi ünnepelt sztárrá lett – halálakor több százezren gyászolták. Darabjait
követői, tanítványai átdolgozva továbbra is színre vitték, továbbra is töretlen sikerrel. A
legjelentősebb feldolgozásnak a GOSZET avantgárd Goldfaden-bemutatóit tartják. Még
1947-ben is nagy sikerrel játszotta a tel-avivi Ohel színház Goldfaden Di Kishefmakherin
című darabját. Művei a modern jiddis költőkre is hatással voltak: Shmuel Halkint (18971960), és az amerikai neves jiddis költőt, Itsik Mangert (1901-1969) is megihlették.
Goldfaden nagyon jól ismerte közönségét, és a közönséget érdeklő, megérintő, és őket
ezáltal didaktikailag elérő, biztos sikernek számító műveket teremtett. Előadásmódja,
közérthető nyelvezete mind hozzájárult ahhoz, hogy az aktuális problémákat bemutató
darabjait ugyanolyan jól tudta interpretálni a kevéssé tanult közönség is, ahogy a bibliai
témájú darabokból is könnyedén kihámozhatta az aktualitást. A zene nem csak
változatosságot (és fülbemászó dallaminak köszönhetően hosszantartó sikert) biztosított
előadásainak, de cselekményépítő szerepén keresztül újszerű technikát is megtestesített.
Saját színházi ars poetica-ját így fogalmazta meg: „Ha már rendelkezem egy színpaddal,
legyen az az iskolátok. Ti, kiknek nem volt lehetősége fiatal korotokban tanulni, gyertek el
hozzám, és nézzétek meg az életről rajzolt hű képeimet, mint ha tükörbe néznétek. Leckét
kaptok belőle, és [segítségükkel – B-N.B.] ki fogjátok javítani azokat a hibákat, melyeket
vétetek családi életetekben, vagy [vétetek] zsidók között [értsd: egymás között], avagy
[amelyek véttettnek] a zsidók és keresztény szomszédaik között. Miközben jókat nevettek
és mókás tréfáimon szórakoztok, szívem sír, látva benneteket.” (Sandrow 46-48)
Goldfadennel egyidőben, sőt, őt némileg megelőzve Avrom Fishzon (1860-1922) is
alapított a broderzengerek stílusában játszó társulatot Еврейский концерт под
управлением А.Фишзона néven, akik Ukrajna területén turnéztak. Fishzon társulatának
minden egyes előadása meghatározott dramatika szerint zajlott, így tulajdonképpen
színházi előadásoknak tekinthetjük őket. 1876-ban Fishzonék egyik előadására Goldfaden
is ellátogatott – innen datálható barátságuk is. Fishzon visszaemlékezései szerint
Goldfaden ekkor mutatta meg neki egyik saját szerzeményét, egy háromfelvonásos
darabot, amelyet később a „Nagymama és unokája” címen sikerre játszottak. Goldfaden
nem sokkal ezután vendégszereplésre hívta Fishzonékat Sztaro-Konsztantinovba,

is tűnt fel, hogy nem németül, hanem daytshmerish, azaz németes jiddis nyelven játszott darabokat hallanak
(Sandrow 56).
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Goldfaden szülővárosába, ahol ő is éppen vendégszerepelt. Ekkor született meg az ötlet
Goldfaden részéről: Fishzonék csatlakozzanak Goldfaden társulatához, alapítsanak
hivatásos színtársulatot, és utazzák be Romániát. Az orosz birodalom területén kialakult
zsidó-jiddis színház kutatója, Jevgenyij Binevics a két társulat egyesítésétől számolja
Oroszországban a zsidó színház kezdetét (Биневич, Начало).
Az egyesülés az orosz-török háború idején történt, amikor nagyszámú haderő
állomásozott Bukarestben, közöttük több ezer zsidó származású katonával. Fishzonék
ekkor már sikerrel szerepeltek Bukarestben. Binevics Andriana Fiavu46 kutatásait idézi:
eszerint a zsidó színház tevékenységét a romániai sajtó nagyra értékelte. A Iaşi-i kurír
1876/93. számában az egyéb hírek között “zsidó színház” címmel jelent meg Mihai
Eminescu cikke. Eminescu arról tájékoztatja az olvasót, hogy a városban a Bolsaja utcánál
lévő parkban nyári színház nyílt, amely zsidó nyelven (sic!) játsszik. A beszámoló kiemeli,
hogy a darabokhoz zsidó melódiák szólnak, és a publikum, amely javarészt azonos
vallásúakból áll, nagyon jól szórakozik. Fiavu kutatásai szerint a társulat Galicíában is
vendégszerepelt, majd 1877 tavaszán Bukarestbe érkezett. A Goldfaden-társulat itt
összesen 12 előadást adott, hatalmas sikerrel. 1877-ben N. Abramszkij kizárólag
Goldfaden színtársulata munkásságának szentelt kis brosúrát jelentetett meg, amelyben
kiemelt figyelmet fordít a színháznak a publikum etikai és esztétikai nevelésében játszott
szerepére. Ugyanakkor Binevics kiemeli: sem orosz, sem romániai forrásokban,
archívumokban nem lehet nyomára akadni sem az Abramszkij féle brosúrának, sem a
színház létéről és működéséről szóló egyéb feljegyzésnek. Annyit tudunk, hogy a háború
végeztével és a román területen állomásozó haderők elvonulásával a társulat feloszlott.
Néhányan Odesszába utaztak, a zsidó kultúrális élet akkori központjába; a csapat másik
része pedig – közéjük tartozott maga Goldfaden is – Bukarestben maradtak, legalábbis
átmenetileg; megint mások saját vándortársulatot alapítottak (Биневич, Начало illetve
Bозрождение).
A századfordulón a jiddis népszínház fénykorát élte: több száz vándorszínész és több
tucat neves színtársulat működött Lengyelországban és a cári Oroszországban, akik
elsősorban vándortársulatként járták az országot (Róluk részletesen ld. Биневич, Началo).
Eme felpezsdült színházi életnek a jiddis színház betiltása vetett véget.47
46

Андриана Фиану. Столетний юбилей // Румынская литература. Бухарест. 1976. № 4. С. 138.
По распоряжению товарища министра внутренних дел генерал-лейтенанта Оржевского
воспрещается вообще давать впредь театральные представления на еврейском наречии (московские
"Афиши и Объявления", idézi Биневич, Началo).
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Elsősorban a cári rendelet hatására a munkanélkülivé vált színészek jelentős hányada
Nyugat-Európában próbált szerencsét, vagy felhagyott a színészkedéssel. A polgárosodott
Nyugat-Európában vegyes fogadtatás várta őket: volt, aki elemi őserőt vélt felfedezni
ebben a népi műfajban, azonban szép számmal akadtak olyanok is, akik a polgári
szekuláris drámairodalmon nevelkedve taszítónak találták a jiddis nyelvű, többé-kevéssé
professzionális, de a komoly drámáktól messze elmaradó, népszínházi előadásokat. Meg
kell azonban említenünk, hogy a rendelet nem tudta teljesen megszüntetni a jiddis nyelvű
színházat. A külföldre vándorolt színészek közül is sokan hazatértek néhány év elteltével.
Az egyes társulatok történetét Binevics az oroszországi zsidó színház kezdeteit feldolgozó
tanulmányában részletesen elemzi. Ugyanitt egy, a társulatok sorsánál talán még
érdekesebb jelenségre is felhívja a figyelmet, ez pedig a zsidó-jiddis színházak
fogadtatása az 1880-as évek sajtójában. Nem csak a megjelenések gyakorisága (illetve
ritkasága) tarthat számot tudományos érdeklődésre, de az írások tartalma is – közöttük
természetesen összefüggés van, amely a kor szellemét nagyon jól tükrözi. Binevics három
tényező meghatározó szerepét említi. Elsősorban a kor pezsgő színházi életében egy zsidójiddis vándortársulat megjelenése nem keltett akkora feltűnést, hogy erről az újság
hasábjain külön érdemes lett volna megemlékezni. Másodsorban, a kritikusok és újságírók
nem értették a darab nyelvét, azaz nem beszéltek jiddisül. Harmadrészt a pogromok
meghatározta 1880-as évek egyre növekvő antijudaizmusa nem teremtett megfelelő
hangulatot arra, hogy zsidó-jiddis művészeti eseményről számoljon be a sajtó. Binevics a
Петербургский листок egyik rövid beszámolóját idézi, melyben a zsidó-jiddis színház
érkezéséről tudósítva egyenesen a pejoratív „жид” szót használja a tudósító.48
Kiegészítésként jegyezzük meg, hogy a nagyvárosok nézői számára nem csak a darabok
nyelvezete, de tematikája és előadásának stílusa is erősen különbözött a 19. század végi,
általában állandó társulattal játszó kőszínházak előadásaitól.
A politikai helyzet eredményezte egyre nagyobb létszámú kivándorlás eredményeként
színjátszó társulatok megjelentek az Egyesült Államokban, Dél-Afrikában és Argentínában
is. Repertoárjuk továbbra is szórakoztató, zenés-táncos, mulatságos darabokból állt; az
48

„Наконец, татарам посчастливилось: к нам приехали "жиды", 23-го июля состоялось первое
представление. Театр был... совершенно пуст. Двадцать-тридцать поклонников чесноку расселись по
краям в ожидании начала еврейской оперетки... Целая оперетка, которую исполнял безголосый состав
труппы в ободранных костюмах и обтрепанных декорациях... До чего, однако, может дойти в
будущем это нахальство - не знаем!” Петербургский листок. 1881.július 25-i száma. Idézi: Биневич,
Началo
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európai drámairodalom klasszikus darabjait ekkor még nem tűzték műsorukra. Főleg
Amerikában arattak nagy sikert – elsősorban a hozzájuk hasonló bevándorlók között.
Megjelent a shund (szó szerint ’szemét’, ’hulladék’) műfaja is: giccses, szórakoztató,
széles néptömegeket megcélzó, kommerciális előadások, melyek fő feladatuknak a
szórakoztatást tekintették. A shund nyelvezetére a kevert, angol szavakban és
szociolektális elemekben bővelkedő jiddis volt jellemző. Ezekben a szubkultúra körébe
tartozó előadásokban gyakorlatilag mindent megtalálhatunk: zenés, táncos, énekes showbetéteket, frivol dialógusokat, vicceket. Műfaja a kabaréhoz hasonlítható, azonban művészi
és esztétikai értéke sokkal alacsonyabb. Az 1880-as és 1890-es években hódító
melodráma-operetteket már „high shund”-ként kezdték emlegetni. Közkedveltek voltak az
úgynevezett tsaytbilder, azaz ’időképek’ is. Ezek nem mások, mint aktuális események,
szenzációk, mai szóval élve bulvárhírek feldolgozásai. Így például nem sokkal azután hogy
Goldfaden megérkezett Amerikába, már játszották az Amerikai emigráció című darabot,
ami Goldfaden érkezését dramatizálja. Ugyanígy szinte a hírrel egy időben jelent meg a
Dreyfuss-pert feldolgozó tsaytbild is. Egy magyar vonatkozású érdekesség: a tiszaeszlári
per akkora visszhangot váltott ki még a tengerentúlon is, hogy az akkori New York-i jiddis
színházi világ önjelölt koronázatlan királya és mindenható ura, „professzor” Hurwitz
azonnal „feldolgozta”. A közönséget nagyon érdekelte a téma, ugyanakkor négy óránál
hosszabb előadásokat nem szívesen ült végig, így hát a magyar „hit”, avagy sztár-hír két
estés darabbá avanzsált, melyben maga Hurwitz játszotta a védőügyvéd szerepét. Az első
este, azaz „Tisa Esler” után megszületett a „Tisa Esler – a tárgyalás” című második, egész
estét betöltő „felvonás” is (Sandrow 110-114).
Az azonos helyről származó bevándorlók úgynevezett landsmanshaft-okat alapítottak,
amelyek nem csak a beilleszkedést és rokonok, ismerősök felkutatásában segítettek az
újonnan érkezőket, de programokat is szerveztek, többek között színháztámogató
tevékenységet is folytattak. A szemfüles színházi „menedzserek” felismerték a reklám,
illetve a véleményvezérek, külső, állandó támogatók megnyerésének fontosságát.
„Professzor” Hurwitz ebben is élen járt: új színháza alapításához támogató egyletet hívott
létre, a tagokat különleges színházjegy-akciókkal csábítva. A jiddis bulvárszínház, ha nem
is magas művészetté, de komoly üzleti vállalkozássá vált a századforduló Amerikájában.
A maszkil, felvilágosult nézetek azonban Goldfaden darabjaitól eltérően is kifejezésre
juthattak – nem is beszélve a kommerciális shundról. Goldfaden mellett a modern jiddis
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drámairodalom másik jelentős alakját, Jakob Gordint (1853-1909) is meg kell
említenünk, aki ugyan Ukrajnában született, de életének jelentős részét Amerikában
töltötte – ez azonban nem jelentett munkásságában ellentmondást, sőt: Amerikában indult
jiddis nyelvű karrierje, amely Európában is ismertté tette őt. Gordin ismereteink szerint 35
színdarabot szerzett, azonban az írói álneveken írt műveivel együtt ez a szám a hatvanat is
elérheti. Így munkássága fontos mérföldkövet képez a modern jiddis színház és
drámairodalom történetében.
Gordin kezdetben a jiddis megszállott ellensége volt. Apja felvilágosult nézetei az ifjú
Gordin nevelésében is nyomot hagytak: a gyermek jobban beszélt és írt oroszul, mint
jiddisül. Ukrajnában született, itt töltötte gyermekkorát is. Már fiatalon orosz nyelvű
cikkeket írt baloldali újságoknak, és földalatti mozgalmak tagja lett. Gordin szinte az
öngyűlölő zsidó pozíciójáig jutott: úgy tartotta, hogy az 1880-as évek pogromjai a zsidók
saját hibájából következtek be, mert nem asszimilálódtak a többségi társadalmat képező
orosz lakossághoz. 1891-ben az Am Olam nevű csoport tagjaként az Egyesült Államokba
érkezett, azzal a céllal, hogy utópista szocialista földműves közösséget hozzanak létre.
Tervük kudarcba fulladt, Gordin pedig családja megélhetését biztosítandó – minden
korábbi elvét meghazudtolva – mégis egy New York-i, jiddis nyelvű radikális újságnál
vállalt munkát.
Jiddis színházat Gordin az Újvilágba érkezésének évében látott először. Az élményre és
első benyomásaira így emlékezett vissza: „Minden, amit láttam és hallottam, messze volt a
valódi zsidó élettől. Minden vulgáris, túlzott, hamis és közönséges volt. „Oy, oy!”
gondoltam, hazamentem, és leültem, hogy megírjam első darabomat, amely a briszkor49 a
Szibéria címet kapta. Úgy írtam az első darabomat, mint egy istenfélő jámbor, mint egy
írnok, aki Tóra-tekercset másol.” (Sandrow 132-133)
Gordin elitista nézeteit többen is osztották. Az 1800-as évek utolsó évtizedének
kezdetekor már jelentős létszámú, Oroszországból kivándorolt, az orosz és nyugat-európai
szekuláris kultúrához, illetve az orosz nyelvhez kötődő zsidó kolónia élt New Yorkban az
Lower East Side környékén. Elitizmusuk elsősorban intellektuális, nem szociális
értelemben mutatkozott meg. Rendszeres összejöveteleiken, ahol ideológiai, politikai és
egyéb elméleti vitákat folytattak, a diskurzus nyelve az orosz volt, hiszen nagy
többségüknek már nem a jiddis volt az első, meghatározó nyelve. Eme kör folyamatos
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Körülmetélés. Vallásos körökben szokás a gyermek nevét a körülmetélésig titokban tartani, hogy
megvédjék az esetleges rossz szellemektől és az ártó szavaktól.
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szélesedése fellendülést hozott a New York-i zsidó kulturális életbe, és jelentősen megnőtt
a sajtóorgánumok száma is: a legtöbb értelmiségi irodalmár újságírással kereste kenyerét,
miközben irodalmi műveik publikálására is lehetőség nyílt az újságok és magazinok
hasábjain. Gordin első karcolata: egy főként párbeszédes darab is így látott napvilágot.
Sandrow szerint az a tény, hogy a jiddis még ekkor is sokkal inkább beszélt, mint irodalmi
nyelv volt, kedvezett az élőbeszédre épülő, rövid párbeszédeket alkalmazó drámairodalom
felvirágzásának (Sandrow 136).
A Lower East Side új hangot hozott a jiddis nyelvű kulturális életbe: egyre gyakoribbak
voltak a shund-ot kritizáló, magasabb esztétikai értékű művészetért kiáltó kritikák. A
színészek és direktorok közül is egyre többen kerestek újszerű anyagot előadásaikhoz.
Egyre többen fordultak el az értéktelen szórakoztatástól, és kerestek magas irodalmi
forrásokat. A huszadik század fordulóján megjelentek az amerikai jiddis színpadon a
nyugat-európai és orosz (dráma)irodalom legismertebb alkotásai is – igaz, jiddisizálva,
fordításban, adaptációban. Így 1890 és 1905 között bemutatták Shakespeare legtöbb
drámáját: a Rómeó és Júliát, a Macbeth-et, az Otellót, a Hamletet, a Julius Caesart, a Lear
királyt, a Velencei kalmárt, a III. Richárdot; Schiller Stuart Máriáját és a Tell Vilmost; a
közönség láthatta Goethe Faust-ját, Lessing Bölcs Náthánját, vagy Dumas Kaméliás
hölgyét is. Az orosz irodalom alkotásai sem maradtak ki a repertoárból: Osztrovszkij,
Gorkij, Tolsztoj művei is feldolgozásra kerültek. Az európai kortárs drámairodalom
alkotásait is feldolgozták: Ibsen, Zola, Hauptmann, Strindberg szintén szerepelt a
színházak programján (Sandrow 138). Eme művészi ébredés keretében fedezte fel a New
York-i színházi világ Gordint is.
Gordin Szibéria című művének 1891-es bemutatója az új korszak küszöbét jelzi. Ugyan
őriz még melodrámai elemeket, de a jiddis színpadon addig nem látott naturalizmusával
valódi választóvonalnak tekinthető. A visszaemlékezésekből tudjuk, hogy a próbák
gyakran a szerző, a rendező és a színészek közötti csatába fulladtak, annyira új volt
mindenki számára a gordini nyelv, előadásmód, szüzsé – és a zenei betétek hiánya, mely
néhány színész biztos sikerét jelentette korábban. Legismertebb művei: a Der Yidisher
Kenig Lir (’A zsidó Lear király’, 1892), Mirele Efros (1898), Got, Mentsh un Tayvl (’Isten,
ember és az ördög’, 1900), illetve a Khasye di Yesoyme (’Chaszje, az árva’, 1903) a jiddis
színházak színpadán évtizedekkel később is nagy sikerrel futottak.
Gordin műveiben az európai és orosz elődöket, illetve kortársakat próbálta követni.
Kortársaihoz hasonlóan ő is gyakran tematizált aktuális társadalmi kérdéseket, amellyel
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gyakran a kritikák kereszttűzbe került. Darabjaiban a valódi zsidó életet próbálta
realisztikusan bemutatni, néha némi gúnnyal, iróniával és groteszk látásmóddal fűszerezve.
Alakábrázolása is eltért elődeiétől. David Pinszki kritikus szerint Gordin inkább szerepeket
írt, mintsem színdarabokat (Sandrow 152). Mindez azt takarja, hogy Gordin karakterei
bonyolultabb, alaposabb művészi megformálás eredményei. A hangsúly nem a
szórakoztató történetalakításon van, sokkal inkább az egyes szereplők karakterének
változásain. A gordini színjátékok szereplői ugyan nagyon tiszta, erős germán behatás alatt
álló jiddist beszéltek, azonban nem daytshmerish-nek nevezett, eltúlzottan németesített
jiddist, hanem egy értelmiségi réteg nyelvét. Gordin mindezzel arra akarta ráirányítani a
figyelmet, hogy a jiddis nem vulgáris nyelv, nem zsargon, hanem az egyéb nemzeti
nyelvekhez hasonlóan alkalmas arra, hogy valódi szépirodalom és kultúra hordozója
legyen.
Fontos kiemelni, hogy Gordin darabjai nem képviseltek forradalmian újat, nem az
irodalom első vonulatába tartoznak. Y.L. Perets szerint Gordin művei félúton vannak a
művészet és a shund között (Sandrow 141). Ennek ellenére Gordin egyik legnagyobb
érdeme abban rejlik, hogy a jiddis mint irodalmi nyelv státuszát tovább emelte, miközben
az értelmiség számára is megmutatta: a jiddis színház nem feltétlenül azonos az értéktelen,
butuska shunddal, hanem művészet, amely a felvilágosult értelmiség számára is tud
esztétikai élményt nyújtani.
Gordin megrögzött maszkilként az oktatást is fontosnak tartotta. 1900-ban megalapította
az Oktatási Ligát, amelynek fő tevékenysége a munkások számára esti iskolák szervezése
volt. Az 1897-ben alapított Freye Yidishe Folksbine (’Szabad Jiddis Népszínház’) alapító
tagja. A Folksbine nem volt más, mint egy értelmiségi klub, melynek célja egy jobb,
színvonalasabb jiddis színház megalapozása volt. A színház ügyének elkötelezett híveként
két szakmai lapot is indított, 1901-02-ben jelent meg a Teater Zhurnal un Familien Blat
(’Színházi magazin és családi lap’), 1904-ben pedig a Dramatishe velt (’Drámavilág’)
(Sandrow 159). Goldfaden tekinthető ugyan a jiddis színház atyjának, mégis Gordin volt
az, aki hivatalosan is felszólalt a jiddis színház valódi megreformálása mellett, és a nemzeti
nyelven alkotó, szekuláris, nemzeti színházért küzdött – ezzel megalapozta a 20. század
eleji modern jiddis művészszínházak megjelenését.
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3.4. A kelet-európai jiddis művészszínházak megjelenése
A New York-i uralkodó tendenciák: a shund térhódításának és Gordin sikereinek híre
(Gordin drámáival együtt) Európába is eljutottak. A földrajzi távolság ellenére Gordin
darabjait az amerikaitól különböző körülmények és igények ellenére is nagy sikerrel
játszották, miközben tevékenysége és munkássága kritikai polémia tárgyát képezte. Ahogy
már említettük, Perets nem igazán tartotta sokra Gordin darabjait; a nagy klasszikus
véleményét osztotta Noyekh Prilutski kritikus is. A kritikusok általában nem fogadták
akkorra lelkesedéssel Gordint, mint Amerikában. Perets látta ugyan a shund-tól való
eltávolodás tendenciáját, azonban úgy érezte, hogy ez nem elég: ahhoz, hogy a jiddis
dráma és színjátszás az európaival egy szintre kerülhessen és felvehesse vele a versenyt,
teljesen más típusú, új drámákra és dramaturgiára van szükség. Ennek érdekében részben
saját maga írt az általa megfogalmazott kritériumoknak megfelelő darabokat, részben fiatal
tehetségek felkarolásától remélte az űrt betölteni. Perets rövidebb terjedelmű drámai művei
a naturalizmus, míg hosszú drámai poémái a szimbolizmus hatásáról tanúskodnak. Ez
utóbbiak közé tartozik két, talán legismertebb drámai alkotása, a Baynakht afn altn mark
(’Éjszaka a régi piacon’, 1907) és a bevezető fejezetünkben is említett Di goldene keyt
(’Az arany lánc’, 1907). Legjelentékenyebb egyfelvonásosai a Shvester (’Nővérek’, 1905)
és az Es brent (’Tűz van’, 1901). A kutatók egyetértenek abban, hogy bármennyire is
meghatározó Perets drámai munkássága, drámaíróként nem alkotott olyan kiemelkedőt,
mint tette ezt prózai műveiben. Drámai műveiből gyakran hiányzik a valódi drámai
szerkezet, amely előrevinné a cselekményt (Encyclopaedia Judaica 681). Ugyanakkor a
fiatal tehetségek mentoraként legalább olyan meghatározó szerepet játszott, mint
prózaíróként. Nem csak drámai darabok, de általában irodalmi alkotások megítélésében
szava döntő volt.
Perets legismertebb tanítványai és követői Scholem Asch és Perets Hirshbeyn, illetve
a lengyelül és jiddisül alkotó Mark Amsteyn voltak.
Scholem Asch, aki szintén kezdetben héberül írt, és csak később tért át a jiddisre, a
korszak egyik legismertebb és legkedveltebb írójává lett. Kezdetben novellákat írt, első
jiddis nyelvű novellája, a Moyshele 1900-ban jelent meg. Az igazi áttörést A shtetl hozta
meg számára, melyet 1904 és 1905 között jelentetett meg a Fraynt (’Barát’) című
folyóiratban. Első drámai művei, az 1904-ben megjelent Tsurikgekumen (’Visszatérve’),
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illetve az öt évvel később megjelent Mitn shtrom (szó szerint ’Az árral’, de „Elragadta az
ár” lenne a legmegfelelőbb, legnagyobb mértékig szöveghű fordítás) további elismerést
hoztak számára. A Mitn shtrom főszereplője egy jesiva-tanonc, aki elhagyja családját és
berekeszti tanulmányait is annak érdekében, hogy megleljen egy új, egy másik Tórát,
amely spirituálisan kielégíti őt. A darab ősbemutatója 1904-ben lengyelül zajlott, mert
ebben az időben nem volt még a darab bemutatására megérett, megfelelő jiddis színház
Lengyelországban. Legismertebb és legfontosabb drámai műve a Got fun nekome (’A
bosszú istene’), amely 1907-ben jelent meg. A darab egészen merész, a jiddis irodalomban
meglehetősen szokatlan helyszínen játszódik, cselekménye nem csak a zsidó társadalom
részéről váltott ki ambivalens fogadtatást. A Got fun nekome főszereplője Yekl
Shabshevitz, egy nyilvánosház tulajdonosa, aki feleségével, egy volt prostituálttal, és
kamaszkorú lányukkal a nyilvánosház felett található lakásban lakik. Yekl meg van róla
győződve, hogy sikerrel neveli lányát, és meg tudja őrizni a gyermek ártatlanságát.
Legfontosabb feladatának azt tartja, hogy megfelelő vőlegényt találjon neki. Ugyanakkor a
lányt teljesen elbűvöli a „lenti”, a lakás alatt zajló élet, melynek hatására egy prostituálttal
kezd leszbikus kapcsolatot, akivel el is jegyzik egymást. Yekl, látva, hogy igyekezete
kudarcot vallott, és nem sikerült a lányt távol tartania kérdéses üzleti vállalkozásának
világától, dühében Isten ellen fordul (Sandrow 184). A darab óriási népszerűségnek
örvendett, de legalább ekkora botrányt is kavart. Népszerűségét mutatja, hogy a drámát
1907-ben a neves rendező, Max Reinhardt állította színpadra Berlinben, de játszották
németül Bécsben, sőt, a Broadway-en is. Ez utóbbi helyszínen a rendezőt, Rudolf
Schildkrautot letartóztatták, a darabot pedig 1923-ban erkölcstelenség vádjával betiltották
(Veidlinger 42).
Az Asch műveiben bemutatott társadalmi problémák és feszültségek nem csak a keleteurópai, ezen belül is a lengyel zsidóság helyzetét tükrözik: művészi látásmódját az
Európa-szerte, illetve Palesztinában gyűjtött élményei is meghatározták. Drámáit európai
és orosz színpadokon is sikerrel vitték színre; több drámáját, illetve színpadra alkalmazott
novelláját a GOSZET is bemutatta.
Asch kiváló elbeszélő volt, aki romantikus idealizmusát realista stílussal párosította.
Karakterei nem típusok, hanem individuumok, akik lelkükben a modern világra jellemző
morális és vallási problémákkal, kérdésekkel küzdenek. Nem csak a szereplőábrázolásra,
de az őket körülvevő szociális és nemzeti környezet ábrázolására is nagy figyelmet
fordított. Asch, bár elődeihez hasonlóan a stetl – hangsúlyosan modern – költőjeként
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kezdte pályafutását, mégis a jiddis modernizmus egyik első képviselője lett, akinek sikerült
a jiddis irodalom és kultúra tematikáját és ábrázolásmódját korábban meghatározó
határokat kitágítania. A zsidó történelmi-kulturális örökség ugyan fontos szerepet játszik
művészi világában, mégis ő az első, aki a jiddis irodalmat a korabeli nyugat-európai és
tengeren túli irodalom fő vonulatához csatlakoztatta. Asch-t az első, valóban nemzetközi
hírű, közkedvelt jiddis íróként tartják számon (Encyclopaedia Judaica 551).
Perets másik tanítványa és követője, Mark Amsteyn színházalapítóként tett szert
hírnévre: Avrom-Yitshok Kaminiskivel ő alapította meg a Literarishe Trupe (’Irodalmi
Társulat’) névre keresztelt társulatot, akik Sholem-Alekhem, David Pinski, Gordin és
Amshteyn saját műveit adták elő.
Perets Hirshbeyn, a harmadik nevezetes Perets-tanítvány szintén társulatot alapított
1908-ban Odesszában, aki az előbbihez hasonló repertoárral dolgozott. Bár Hirshbeyn
színháza csak rövid ideig működött, mégis meghatározó volt a jiddis színház fejlődésének
szempontjából, hiszen kifejezetten nagy hangsúlyt helyezett a darabok művészi
előadásmódjára, azaz a színház általi valódi esztétikai értékteremtésre. Hirshbeyn és
Amsteynék társulata mellett orosz és lengyel területeken említésre méltó társulatot vezetett
Aba Kompanayets, Misha Fishzon, Dovid-Moyshe Sabsay, és Yankev-Ber Gimpel is. A
lengyelországi jiddis színházi élet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb színtársulata az
1916-ban alapított Vilner Trupe, azaz a vilnai társulat volt. A társulat Hirshbeyn művészi
törekvéseit vitte tovább. Legismertebb munkájuk S. An-szkij Dibbuk című darabjának
1921-es színrevitele volt. A húszas években virágzott a jiddis színházi élet
Lengyelországban is. Említést érdemel az 1924-ben alapított Varshever Yidisher Kunst
Teater (’Varsói jiddis művészszínház’), amelyet Zygmunt Turkow és felesége, Ida
Kaminska (a híres Kaminski színész-klán leszármazottja; Ester-Rokhl Kaminskának, a
jiddis színház „nagyasszonyának” lánya) alapítottak. Turkow és Kaminska meghatározó
alakjai lettek a színjátszásnak: Tevyeként,

Mirele Efroszként, illetve Moliére

Harpagonjának és Brecht Kurázsi mamájának szerepében is sikerült kibontakoztatniuk
tehetségüket, és mind az európai drámairodalom gyöngyszemei, mind a jiddis színdarabok
színrevitelében sikert sikerre halmoztak.
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3.4.1. Szovjetunió-beli jiddis színházak50
Az utóbbi években látványosan megnőtt a tudományos érdeklődés a jiddis nyelvű kultúra,
ezen belül is a szovjet jiddis irodalmi és kulturális eredmények iránt. Az 1990-as évek
elején az Oбщество "Eврейское Наследие" nevű szervezet több szerény kiállítású, annál
érdekesebb tanulmányt és bibliográfiát jelentetett meg az oroszországi zsidó-jiddis színház
témájával kapcsolatosan, amelyeket később honlapjukra is feltettek. A jelen dolgozatban is
kiemelt figyelemmel tárgyalt GOSZET, azaz a moszkvai állami zsidó színház teljes
munkásságát feldolgozó kötet 2000-ben jelent meg51. Számos cikk, illetve tanulmány
mellett 2008 novemberében, azaz jelen dolgozat elkészültét nem sokkal megelőzően neves
irodalom- és színháztudósok, valamint művészettörténészek közreműködésével ismét
napvilágot látott egy kiváló kötet, Chagall and the Artist of the Russian Jewish Theater52
címmel. Ez utóbbit a megjelenés időpontjából adódóan már nem tudtuk dolgozatunkban
feldolgozni, azonban Jeffrey Veidlinger 2000-ben megjelent kötete a GOSZET
munkásságát feldolgozó fejezetünk egyik meghatározó forrását képezi. Jegyezzük meg,
hogy az 1960-as években Moszkvában kiadott, hatkötetes История Советского
Драматического Театра című enciklopédia a zsidó-jiddis színházak, így a GOSZET
tevékenységével is részletesen foglalkozik. A hat kötetes mű Veidlinger könyvének is
egyik alapvető forrását képezi. Ugyanakkor mivel Veidlinger a rendszerváltást követően
olyan adatokhoz és archívumokhoz is hozzáfért, melyekhez a hatvanas évek szerzői nem,
így az enciklopédiát nem primér forrásként használjuk, hanem Veidlingernek az ezen is
alapuló, friss kutatásai eredményeire támaszkodunk.
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A felpezsdülő színházi életet tárgyalva nem feledkezhetünk meg a Habima társulatáról sem. A Habima
héber nyelvű színház Bialisztokban alakult a forradalmat megelőző években Nokhum Tsemakh vezetésével.
1918-ban Moszkvába tette át székhelyét, ahol a színház teljes mértékig Sztanyiszlavszkij módszerét vette át.
A szakirodalom ekkortól tartja nyilván hivatásos művész-színházként. A következő évtizedekben nemzetközi
hírnévre tettek szert többek között a Dibbuk című, egy rossz-szellem, azaz dibbuk által megszállt jesivatanonc és menyasszonya történetét elmesélő előadással, illetve David Pinski Örök zsidó című művének
színpadra állításával, mely a szentély lerombolását követő időkben játszódó messianisztikus legenda. H.
Leyvick Gólem című darabját is sikerre vitték, mely a 16. századi prágai Lőw rabbi által misztikus erővel
létrehozott és felruházott teremtmény történetét dolgozza fel, aki egy idő után irányíthatatlanná, így védőerő
helyett romboló erővé válik. Richard Beer Hoffmann Jákob álma című előadását is siker koronázta. A
politikai vezetés azonban ellenezte a héber nyelv használatát és a bibliai-misztikus történetek bemutatását. A
társulat egy 1926-os európai turné után nem tért vissza a Szovjetunióba, hanem Palesztínában telepedett le. A
Habima munkásságáról és kulturális kontextusáról ld. Kaynar, Gad. „National Theatre as Colonized Theatre:
The Paradox of Habima.” Theatre Journal 50.1 (1998) 1-20.
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Veidlinger, Jeffrey. The Moscow State Yiddish Theater. Jewish Culture on Soviet Stage.
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Tomarkin Goodman, Susan, ed. Chagall and the Artist of Russian Jewish Theater. New Haven: Yale
University Press 2008.
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Ahogy a jiddis kultúra történetét áttekintő bevezető fejezetünkben már hivatkoztunk rá,
az orosz-szovjet területen kialakult jiddis kultúra fejlődése azért különleges státuszú,
hiszen az 1917-es forradalmat követően a nemzeti kisebbségek számára a felemelkedés és
enyhülés időszaka következett. Ennek hatására a birodalom számos városában alakultak
jiddis nyelvű színházak. Leghamarabb Vilna és Odessza büszkélkedhetett társulattal
(utóbbiban

három

jiddis

színház

is

működött),

később

Tarnopol,

Zsitomir,

Dnyepropetrovszk, Bialistok, Grodno, Kowno, Riga és Czernowitz is saját társulatnak
adott otthont. 1912-re 16 jiddis színházi társulat működött Oroszország-szerte; az első
világháború idején 600 zsidó színészt és kóristát tartottak nyilván, többségük hihetetlen
nyomorban tengette életét (Veidlinger 27). A zsidó-jiddis színházak közül sokan
vendégszerepeltek az ország teljes területén, így tulajdonképpen a Szovjetunió mondhatni
minden nagyobb városába eljutott a jiddis színház.
A cári Oroszország területén működő színházi társulatokról született részletes áttekintő
tanulmány 1997-ben jelent meg Е.М.Биневич: Bозрождение. Eврейский театр в России
1896 – 1904 címmel. A legjelentősebb társulatok között kell megemlítenünk a Bilgoset-et,
azaz a minszki állami jiddis színházat, valamint az Efrajim Lojter vezetésével létrejött
harkovi Állami Jiddis színházat – és természetesen a legünnepeltebbet: a moszkvai
GOSZET-et, amelynek munkássága kiemelt figyelmet kap a következőkben.
3.5. A GOSZET53 munkássága, különös tekintettel az 1920-as évek tevékenységére
A GOSZET története változatos és fordulatokban gazdag. Szinte napra pontosan 30 éves
történelme bővelkedik sikerekben, elismerésekben a Szovjetunió határain belül és azokon
túl is. A GOSZET létének ténye, majd pedig művészi tevékenysége és a repertoár-választás
hűen tükrözi az aktuális bel- és kisebbség-politikai helyzet változásait is. A GOSZET az
egyik leglátványosabb példája a Szovjetunióban kialakult, sajátos jiddis modernizmusnak,
melyet áthat ugyan az uralkodó ideológia szelleme, mégsem a szocialista realizmus égisze
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Mozaikszó. A színház 1921-ben, Moszkvába való átköltözésekor vette fel a Государственный Еврейский
Камерный Театр, azaz GOSZEKT (’Állami Zsidó Kamaraszínház’) nevet; később, 1924-től a „kamara” szó
elhagyásával GOSZET néven folytatta munkáját. A „goszet” tulajdonképpen gyűjtőnév; minden, államilag
engedélyezett és elismert zsidó színházat jelent(het)i, így például a fehérorosz zsidó színház a Belgoszet
nevet viselte. Azonban kimagasló művészi eredményei miatt a moszkvai GOSZET érte el a legnagyobb
ismertséget, így a GOSZET név használata ma már tudományos kontextusban is kizárólag a Granovszkij által
alapított színházat jelöli. A GOSZET nevet szokás a színház 1924 előtti tevékenységével összefüggésben is
használni.
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alatt keletkezett, ideológiát kiszolgáló szovjet termék, hanem valódi művészi értéket
képviselő, jiddis nyelvű, zsidó nemzeti kulturális érték.
A színház történetét két személy neve határozza meg: Alekszandr Granovszkijé54 és
Solomon Mikhoels-é (cirill betűs, orosz nyelvű szövegekben alkalmazott írásmódja
Михоэлс). A színház alapításától 1928-ig Granovszkij vezette a társulatot, majd a színház
vezető színésze, Mikhoels vette át az irányítást, aki egészen 1948-ig, vitatott körülmények
között bekövetkezett haláláig állt a társulat élén színészként és művészeti vezetőként
egyaránt.
A GOSZET ugyan zsidó színházként aposztrofálta magát, azonban ez nem jelentette a
vallás vagy a tradíció iránti elkötelezettséget. A színház pétervári megnyitásakor kiadott
brossúra szerint a színház alapítói elvetették azokat a nézeteket, melyek szerint a zsidó
színház valamiféle különleges szabályok szerint kellene, hogy működjön, sajátos repertoárt
kellene, hogy bemutasson, és a zsidóságra jellemző, hagyományos mindennapok, azaz a
быт keretei között kellene mozognia. Granovszkij és társulata „világszínházként”, azaz
európai avantgárd színházként határozta meg önmagát, amelyet kizárólag az előadások
nyelve különböztet meg más színházaktól. Programjuk lényegét a keresésben látják. „Hogy
milyen lesz a színházunk? Milyen isteneket fog szolgálni? Ezekre a kérdésekre nem tudunk
felelni. Ne ismerjük isteneinket… Keressük őket… Keressük. Ez a mi programunk.”
(Fischer-Lichte 245)
A színházra tehát kísérleti stúdió volt, melynek nem volt írásban megfogalmazott,
elméleti programja. Művészi látásmódjukat gyakorlati munkájuk során határozták meg.

3.5.1. A kezdetek
Ahogy a jiddis nyelvről és kultúráról szóló fejezetünkben már említettük, az ideológiai
irányzatok előszeretettel alkalmazták a kisebbségek nyelvét, hiszen így tudták a
leghatékonyabban a legszélesebb rétegeket elérni. Ezt példázza a maszkilok kelet-európai
munkássága, avagy a politikai-ideológiai mozgalmak megjelenése is. A nyelv mint
közvetítő médium fontosságát a bolsevikok is felismerték, így az 1917-es forradalom utáni
úgynevezett коренизация jelszavával nem csak engedélyezték, de tevékenyen támogatták
54

Alekszandr Granovszkij (eredeti neve Abraham Azarch, 1890-1937) Moszkvában született, majd
Pétervárott tanult színművészetet. Ezt követően Berlinben dolgozott, ahol Max Reinhardt befolyása alá
került. A GOSZET 19128-29-es nyugat-európai turnéjáról már nem tért vissza a Szovjetunióba. Berlinben
dolgozott, ahol Arnold Zweig Der Streit um den Sergeant Grischa című regényéből készült Sergeant Grischa
című darabot vitte színre, de rendezett a Habimának is 1930-ban.
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is a kisebbségek nyelvhasználatát és saját nyelvű kultúráját, remélve, hogy mindez
hozzájárul a bolsevista eszmék minél szélesebb körű, hatékony elterjedéséhez. A
mozgalom, amely tulajdonképpen egy oroszosítással párosított oktatási, egészségügyi és
kulturális reformként is értelmezhető, céljaihoz viszonyítva mondhatni paradox módon
magával hozta a nemzeti nyelv és kultúra fellendülését is. Nem meglepő, hogy a legtöbb
kisebbség értelmiségi képviselői kifejezetten örömmel fogadták az új kormányzó erőket.
Abban egyetértettek az ideológia terjesztéséért felelős politikai erők, hogy a nemzeti
nyelven kell elérni a széles néprétegeket, ami a Szovjetunióban élő zsidóság esetében a
jiddis volt. Azonban arról, hogy mi legyen a nemzeti nyelven megfogalmazott új ideák
közvetítő eszköze, megoszlottak a vélemények. Míg a Jevkom, illetve a Jevszekcija
képviselőinek egy része a nyomtatott sajtót tartotta az erre legmegfelelőbb médiumnak,
addig mások a francia forradalom példájára hivatkozva a forradalom és a színház
termékeny kapcsolatára, illetve általában a színház központi szerepére hívták fel a
figyelmet. A teátrum fontossága mellett érvelőknek komoly elvi támogatást jelentettek
Vjacseszlav Ivanov elméleti munkái, aki a Dionüszosz-kultuszról szóló, meghatározó
tanulmányában a fesztiválok és így a színház közösségi kultuszának fontosságát is
hangsúlyozta. Anatolij Lunacsarszkij, a bolsevik fordulat utáni idők talán legbefolyásosabb
kultúr-politikusa, közoktatásügyi népbiztos elvetette ugyan Ivanov számos gondolatát,
azonban vallotta, hogy minden érának megvan a maga színházi kultusza, így a
szocializmusnak is egyik fő feladata, hogy létrehozza saját színházát (Veidlinger 21). A
későbbiekben Sztálin is a nagy jelentőséget tulajdonított a színháznak és a drámai
műfajoknak, nyilván agitatív jellege miatt (Markish/Hetényi 30)55
A színház mellett érvelők legjelentősebb alakja a bevezető fejezetben politikai-irodalmi
tevékenysége révén már említett Moyshe Litvakov56 volt. Litvakov úgy vélte: a héber
nyelv és irodalom nem válhat a munkásosztály művészetévé, hiszen az emancipáció előtti
zsidóság szelleme járja át. Csupán a színházat látta arra alkalmasnak, hogy a forradalmi
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Markish, Shimon. „A pokol utolsó köre.” Az orosz irodalom története 1941-től napjainkig II. Szerk.
Hetényi Zsuzsa. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó – Universitas, 2002. 30.
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Litvakov a kor egyik legmegosztóbb személyisége. Életrajza fordulatokban gazdag, miközben a
szélsőségektől sem mentes időszak hű korrajzaként is olvasható. Tradicionális, vallásos zsidó neveltetésben
részesült, majd jesivában folytatta tanulmányait. Ezt követően a Poalei Cion cionista munkásmozgalmi
csoportosulás tagja lett. 1902-ben Párizsba költözött, ahol filozófiát tanult a Sorbonne-on. Néhány év múlva
visszatért Oroszországba, ahol immár a forradalmi körök egyik aktív tagjaként tevékenykedett, aki korábbi
cionizmusát felülbírálva a cionizmus és a héber nyelv megrögzött ellenzőjévé vált. Irodalomkritikusként a
pontosság és alaposság jellemezte, melyet sikeresen ötvözött az új ideológiával, így meghatározó és
befolyásos szerepre tett szert a bolsevik fordulat utáni évek kultúrpolitikájában. Mint a GOSZET vezetéséért
felelős bizottság tagja a színház napi tevékenységére is rálátással, és ennek megfelelően befolyással bírt.
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gondolatok expresszivitását továbbvigye. Mivel meggyőződése szerint a zsidó színháznak
nincs múltja, így nem terhelik múltbéli, hagyományos konnotációk, ezáltal a zsidó
kulturális jövő megfelelő fóruma nem is lehet más, csak a színház (Veidlinger 21). Avrom
Efros (ejtsd: Efrosz), a neves színházkritikus szerint a jiddis színház saját maga nagyapja,
apja és fia; nincsen sem múltja, sem jelene, sem jövője – ezeket mind saját magának kell
megteremtenie (Veidlinger 21). Ahogy jelen fejezetünk kezdetén láthattuk, a színház a
zsidóság számára évszázadokon át a tiltás motívumával párosult, így Litvakov és hívei
törekvéseit sokan messianisztikus örömmel fogadták. Egy, a forradalom ölén nyiladozó, új,
jiddis nyelvű, zsidó színház az évezredes izoláltság végét, és a zsidóság emancipációjának
intézményi megtestesülését jelentette számukra. A messianisztikus öröm azonban nem
csak a semmiből megszülető, új őserőnek szólt. Az értelmiségiek, akik jól ismerték a jiddis
színház korábbi megjelenési formáit, ismerték az amerikai tendenciákat, így a shundot is, a
forradalom hozta új lehetőségben nem a gyökértelen új jelenség megalakulását látták. Az ő
szemük előtt az igenis létező jiddis színház felemelkedésének: az értéktelen vásári
komédiából a valódi művészi és korszerű, sőt: avantgárd esztétikai alapokon nyugvó
színházi tevékenység kibontakozásának esélye csillant fel. Ahogy maga Chagall fogalmaz
memoárjában: „Fogjunk össze! Közös erővel tüntessük el ezt a sok ócskaságot, tegyünk
csodát!” (Chagall 237)
Röviddel a forradalom előtt Pétervárott megalakult a Zsidó Színházi Társaság A. Vajter
és Mendel Elkin vezetésével. Nem sokkal ezt követően a Zsidó Ügyek Népbiztossága,
illetve a Kisebbségi Népbiztosság színházi alosztálya egy jiddis nyelvű, moszkvai színház
alapításán kezdett el dolgozni, melyhez terveik szerint kapcsolódott volna egy általános
ismeretek mellett színészi képességet is fejlesztő színésztanoda, egy havi gyakorisággal
megjelenő, a jiddis színházról szóló lap, továbbá egy jiddis színházi könyvtár alapítása is.
A leendő színházi stúdió repertoárját is összeállították: a lista forradalom előtti műveket,
így elsősorban Sholem-Alekhem és Scholem Asch darabjait tartalmazta. Később a projekt
a kisebbségek színházalapításának megvalósítását célul kitűző nagy projektbe tagozódott
be (Veidlinger 30).
A GOSZET alapításának pontos körülményeit tulajdonképpen a mai napig homály fedi.
Számos színházkutató és történész a fent említett politikai innovációból kiindulva az állam
kizárólagos érdemének tekintette a színház létrejöttét. A színház első igazgatója,
Granovszkij ezzel szemben azt terjesztette, hogy önkezűleg, önerőből hozta létre társulatát.
Ezt igazolni látszik a Жизнь искусства című lap 1918. november 29-i számában feladott
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hirdetés is, mely arról tájékoztatja az olvasóközönséget, hogy Pétervárott Alekszandr
Granovszkij megalapította a Zsidó munkás kamaraszínházat. A Veidlinger által idézett,
nemrég előkerült jegyzőkönyv szerint, mely a Pétervári Zsidó Színházi Társaság ülésén
készült, a fenti keletkezéstörténetek egyike sem felel meg teljesen a valóságnak; az igazság
valahol a kettő ötvözetében keresendő: mind Granovszkij karizmája és kiforrott művészi
programja, mind a politikai vezetés támogatása szükséges volt ahhoz, hogy a GOSZET
kialakuljon és sikeressé váljon.
Azt mindenesetre tudjuk, hogy a pétervári, alapvetően ruszifikálódott zsidóság
passzívan viszonyult egy jiddis színház megalapításához. Y.L. Perets, a modern színház
mint intézmény megalakításának is egyik lelkes harcosa 1911-ben Pétervárra látogatott,
hogy az ottani zsidó közösség legbefolyásosabb képviselőivel tárgyaljon a teátrum
megalapításáról. A Perets üdvözletére összegyűlt társaság egyik képviselője lelkesen és
oroszul (!) köszöntötte az írót, aki végül dolgavégezetlenül és meglehetősen kiábrándulva
távozott Pétervárról. Kiábrándultságát jól tükrözi a közösséghez intézett beszédének
részlete is: „A zsidók, láthattuk, mindenféle színházat szeretnek, kivéve a sajátjukat, a
jiddis színházat. Zsinagógák, kollélok, tanházak, fürdők és mikvék, szegény lányok
kiházasítását támogató egyletek, jesivák, jesiva-bóherek étkeztetését támogató egyletek,
vándor «cadikok» [idézőjel az eredetiben – B-N.B.], különböző Talmud- és Tanakhkommentárok, és más szent tárgyak, sőt, még purim-shpilerek [támogatása – B-N.B.] is –
mindez rengeteg pénzbe került és kerül ma is, de a jiddis színház megreformálására a
zsidók soha, sehol egyetlen garast nem áldoztak. Ezért fog a jiddis színház egyre
mélyebbre és mélyebbre süllyedni ebben a bűzölgő sárban” (Shmeruk 73).

3.5.2. Granovszkij ars poetica-ja
Granovszkij azon modern művészek közé tartozott, akik saját művészi hitvallásukat, újító,
reformtörekvésüket elsősorban a korábbi, megelőző korok értékeinek megtagadására
alapozták. Granovszkij is az új, munkás színház definiálásán, a polgári színháztól való
elhatárolásán dolgozott. Elveinek megvalósításához szó szerint az utcákon elhelyezett
hirdetéseken keresztül (is) kereste színházának leendő, amatőr, lehetőség szerint proletár
művészeit, ezzel is biztosítva azt, hogy a korábbi értékektől és tradícióktól érintetlen
„nyersanyagra” tehessen szert. Granovszkij verbuváló tevékenységének eredményeként
elsőre mintegy 30 fős társulat gyűlt össze, igaz, legtöbbjük nem munkás közegből, hanem
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városi, alsó középosztálybeli családokból származott, azonban mind amatőrök voltak.
Sokan a színház működésének utolsó pillanatáig a társulat tagjai maradtak. Az elsők között
érkezett Mikhoels (eredeti nevén Szolomon Mihajlovics Vovszi), a színház későbbi vezető
színésze, illetve leendő igazgatója is57.
Granovszkij saját elképzelései szerint aktívan formálódó művészi színház létrehozására
törekedett, aminek megvalósítása érdekében színészeit képezni, tanítani akarta. Ehhez nem
kellett ugyan hivatásos színészi tapasztalattal rendelkezniük, azonban az állandóság és
elkötelezettség elengedhetetlen tényező volt. Így míg más színházak folyamatosan változó
kollektívával dolgoztak, Granovszkij a munka megkezdésekor egy éves szerződést kötött
színészeivel.
Granovszkij első repertoárját három különböző összeállítás alkotta, amelyek alapját hét
különböző darab szolgáltatta, részben európai szimbolista színművek, részben pedig a
Haszkala hatása alatt született drámák. Az első előadásra 1919. július 3-án került sor
Pétervárott. A műsor: Maeterlinck A vakok (Les aveugles, 1890) című szimbolista
alkotásának jiddis fordítása, valamint Scholem Asch két egyfelvonásosa: a Bűn, valamint
az Előszó. A szinte kortárs európai avantgárd darab bemutatásával Granovszkij már az első
előadáson bizonyítani akarta, hogy a jiddis nyelv kétséget kizáróan és minden tekintetben
alkalmas színvonalas művészi alkotás létrehozására.
A következő este Asch újabb két darabja: a Télen, az Amnon és Tamar, valamint
Mikhoels saját szerzeménye, egy szimbolista egyfelvonásos: a bibliai Bábel tornyának
történetét feldolgozó Az építők volt műsoron.
A harmadik este programja egyetlen darabra: Karl Gutzkow (1811-1878) Uriel Acosta
című, 1846-ban írott drámájának jiddis fordítására épült. A darab a 17. századi Uriel
d’Acosta történetét dolgozza fel, aki az erőszakos keresztény hitre való térítés elől
Portugáliából Amsterdamba menekült, hogy eredeti vallását szabadon gyakorolhassa.
Ugyanakkor a zsidó vallás szigorú szabályaihoz való alkalmazkodás frusztrálja, így
öngyilkosságot követ el. A vallási rituálék és a szigorú vallásosság kritikáját tartották a
darab fő üzenetének, így nem meglepő, hogy Granovszkij is egyik első bemutatója tárgyául
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Mikhoels Dvinszkben (ma Daugavpils, Lettország) született 1890-ben, így nem csak a legsikeresebb, de
egyben a színház legidősebb tagja is volt. Hagyományos vallásos nevelésben és oktatásban részesült, majd
jogi diplomát szerzett Kijevben. Már gyermekkorában lenyűgözte a színház, a Hamlet orosz nyelvű iskolai
bemutatójában is közreműködött. Mikhoels sikerét még arcán látható testi hibája sem árnyékolhatta be;
mimikájának és mozgásának kifejezőereje, és általános színészi tehetsége a GOSZET valóságos sztárjává
tette.
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választotta. A darab nagy sikernek örvendett, több színházban is játszották szerte
Európában, Oroszországban, sőt: héber nyelvű előadását is bemutatták.
Granovszkij társulatának első előadásait ugyanakkor nem koronázta nagy siker. A
korabeli kritika értékelte ugyan Granovszkij erőfeszítéseit és esztétikai törekvéseit,
azonban hangsúlyozták, hogy az előadás inkább hasonlított egy szoborhoz, mint egy élő
színdarabhoz: az esztétikai célkitűzések megvalósultak ugyan, de a színészi teljesítmény
nem volt még eléggé kiforrott és meggyőző (Veidlinger 33). Sikernek könyvelhető el
azonban az előadások zenei anyagának dicsérete: Granovszkij Alekszandr Krejnt, a zsidó
és jiddis folklórt is jól ismerő komponistát kérte fel a darab zenei anyagának
komponálására.
A sikertelenséget a színház a pétervári zsidó értelmiség érdektelenségének tudta be (ezt
tűnik alátámasztani a korábban idézett, Y.L.Perets-cel a jiddis színház alapításának
kapcsán való 1911-es incidens is). Ezért további két évi, többé-kevesbé sikeres
próbálkozásokat követően 1912-ben a színház Moszkvába költözött.

3.5.3. Moszkva: a GOSZE(K)T első igazi sikerei
A társulat Moszkvába költözését a neves színházi kritikus, Efros kezdeményezte és
támogatta. A költözés nem csak új környezetet adott a társulatnak, hiszen a moszkvai
színházi negyed szívében folytathatták munkájukat. A rendelkezésre bocsátott épület
adottságai összecsengtek Granovszkij művészi és pedagógusi elképzeléseivel: a második
emeleten rendezték be a 90 fős színháztermet, míg az első és harmadik emeletet közösségi
célokra használták. A színházterem mellett stúdió, színiiskola és a színészeknek otthont
adó lakások is helyet kaptak az épületben. „Az iskola színészeket és rendezőket képez a
zsidó színház számára. A stúdió laboratóriumként szolgál, amelyben a zsidó színház új
formáit dolgozzuk ki. A színház a széles tömegeknek szól. A színház alatt működik a
Színészotthon, ahol a színház dolgozói laknak.” (Veidlinger 35) Granovszkij tervei szerint
az ő színésztanodája képezte volna egész Szovjetunió zsidó színházának művészeit, a
színház pedig az iskolához kapcsolódó modell-színházi funkciót is betöltött volna. Ennek
érdekében négy fő területre fókuszáló képzési tervet állított össze, mely a színpadra állítás
formáira, a zsidó előadás elveire, a modern drámai anyag feldolgozásának módjaira és
gyakorlati színészi, rendezői, direktori képzésre összpontosított volna elsődlegesen
(Veidlinger 36).
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A moszkvai környezet a maga előnyei mellett kihívások elé is állította Granovszkijt és
társulatát. A társulat nem teljes létszámmal költözött Moszkvába, így ismét új tagok
felvételére volt szükség. A feladat nem volt azonban egyszerű, ugyanis a színháznak
konkurenciája akadt: a héber nyelvű Habima komoly versenyre kényszerítette
Granovszkijt. Ezért eredeti tervétől eltérően immár tanult színészeket is befogadott, például
a képzett balerinát, Marija Ashkinazit, aki a társulat ünnepelt táncosa lett, miközben
amatőröket továbbra is vett fel. Így került a GOSZEKT társulatához Binyomin (Benjamin)
Zuskin, Mikhoels későbbi jó barátja és állandó kollegája is.
A moszkvai újrakezdés egyik leginspiratívabb tényezője kétségkívül a Mark Chagallal
való rövid, de annál mélyebb és gyümölcsözőbb együttműködés volt. Chagall – adekvát
képpel szólva – színrelépése több szempontból is hatást gyakorolt a színházra és
művészetére. Chagall festészete egyesíti magában a zsidó tradíciót, a jiddis folklórt,
ábrázolásmódja ezzel egy időben az európai modernista törekvésekből táplálkozik. A
tradíció és a modern találkozása mostantól nem csak gondolatban és elméletben, de
gyakorlatban is megvalósult; nem csak a színpadon, a színészek játékában, de mindenütt: a
színészek kosztümjeiben, sminkjükben, a dekorációban és díszletben, valamint körben, a
nézőtér falain is visszaköszönt. Chagall művészetét festészetbe foglalt líraként szokták
meghatározni – hasonlóképpen a GOSZEKT tevékenységében is több művészeti ág: az
irodalom, a vizuális művészetek és a színjátszás találkozott.
A moszkvai Állami Zsidó Kamaraszínház, azaz a GOSZEKT 1921. január 1-jén nyitotta
meg kapuit a Sholem-Alekhem-est névre keresztelt bemutatójával, amely Sholem-Alekhem
három darabjának egyfelvonásos feldolgozásából állt. Az est nagyon nagy sikert aratott,
mintegy 300 előadást élt meg.
A szezon második meghatározó produkciója Scholem Asch Got fun nekome című
darabjának bemutatója volt. A darab által feldolgozott téma, ahogy Asch munkásságának
bemutatásánál láthattuk, kifejezetten modern, azaz jelentősen eltér a Sholem-Alekhemre
jellemző stetl-világtól. Granovszkijt nem titkoltan Max Reinhardt rendezése inspirálta. A
darab sikert aratott.
A sikerek fényében Lunacsarszkij új épületet ajánlott fel Granovszkij színházának.
Hosszas egyezkedések után a GOSZEKT a Malaja Bronnaja utcába költözött, ahol egészen
bezárásáig működött. 1922-ben ismét Gutzkow Uriel Acosta című darabját tűzték műsorra,
ez alkalommal már Litvakov új fordításában, Natan Altman díszleteivel. Nem csak a darab
szövege, de a színészi megformálás is jelentősen eltért az évekkel korábbi, pétervári
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előadástól. Míg az első előadásban tapasztalatlan, amatőr színészek álltak egymástól szinte
elhatárolódva a színpadon, addig a moszkvai előadást professzionalizmus jellemezte,
amelyhez hozzájárult az immáron összeszokott és edzett színészek képzett csapata is, akik
tudatosan használták hangjukat, gesztusaikat és mozdulataikat. Míg Mikhoels pétervári
Urielje nem volt több mint egy szomorú figura, addig a moszkvai újraértelmezésben már
egy mentálisan megtört ember tragédiáját, annak kialakulását és bekövetkeztét követhette
végig a közönség (Veidlinger 45).
A darab pozitív kritikai fogadtatásában nagy része volt Altman díszletének is, mely
Malevics és a szuprematizmus hatását viselte magán. Ennek értelmében nyoma sem volt a
realista ábrázolásmódnak. Altman a teljes hátteret feketére festette, a színpadot pedig
néhány, bútorként funkcionáló geometriai alakzatot leszámítva teljesen üresen hagyta.
Érdekes, hogy bár Granovszkij a mentális szenvedés és lelki folyamatok minél reálisabb
ábrázolására helyezte a hangsúlyt, Altman a realizmussal teljesen szakító kubista díszletet
álmodott az előadáshoz. A kritika ettől függetlenül pozitívan fogadta a darabot, de a
közönség részéről mérsékelt lelkesedést könyvelhettek csak el (Veidlinger 45).
Az Acosta-bemutató után az új szezon Goldfaden Di Kishefmakherin (’Boszorkány’) és
a 200.000 címen futó Sholem-Alekhem-adaptációval indult.
A Kishefmakherin Mirele születésnapi ünnepségével kezdődik, apja, Reb Avremtse, egy
gazdag zsidó otthonában. Az ünnepségnek hirtelen véget vet egy cári tiszt, aki letartóztatja
az apát, így Mirele a nagynéni, Vászja gondjaira marad. Vászja egy boszorkány
segítségével elrabolja a lányt, és Isztambul egzotikus világába viszi, ahol eladja
rabszolgának. A darab happy enddel végződik: az apa és Mirele egymásra találnak, Mirele
kiszabadul.
A 200.000 főszereplője a szegény szabó, Shimele Soroker, aki hirtelen 200.000 rubelt nyer
a lottón. Ennek örömére az önmagát immáron „Simeon Makarovics Szoroker”-nek hívató
Shimele óriási bált rendez, ahová a környék gazdag földesurát is meghívja. A bálon a
földesúr fiának ígéri lányát, Bejlkét, miközben egy filmstúdió létrehozásába is óriási
összeget invesztál. Másnap reggel, a bál öröméből és a csillogástól kijózanodva Shimele
riadtan veszi észre, hogy előző este a kelleténél eggyel több nullát írt a csekkre, mellyel a
filmstúdió alapjait kívánta lefektetni. Shimele boldogsága tehát mindösszesen egy estén át
tartott, és továbbra is szegény szabóként kell élnie életét. A darab mégis boldogságban
végződik: a földesúr visszavonja fia házasságkötési szándékát, így Bejlke mégiscsak
összekötheti életét szerelmével, Shimele szegény segédjével. Granovszkij az eredeti
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szöveghez képest jelentős változtatásokat eszközölt a szövegben. Az eredeti Shimele a
megnyert pénz nagy részét jótékonyságra fordítja, míg a GOSZEKT Shimeléje értelmetlen
és erénytelen költekezésbe kezd. A darab aktualitását biztosítandó a háttérszereplők sem
tipikus kisvárosi stetl-lakók, sokkal inkább a munkásosztályból származó figurák voltak. A
túlzott jótékonykodással butuskán elköltött pénz, illetve az ezzel ellentétes, kapitalista,
nagypolgári bálra és filmstúdióra elvert nyeremény üzenete nem igényel részletesebb
magyarázatot.
Mindkét előadásban a pénz, a pénzéhség, a kapitalista szemléletmód került
kipellengérezésre. Mindkét előadásban fontos szerepet kaptak a tömegjelenetek, melyek
főleg népies dallamvilágra és mozdulatokra épülő, énekes és táncos betétek voltak. A
színpad terét aszimmetrikus síkokra osztották, melyek előtt állandó változásban a
színészek kiszámíthatatlannak tűnő, néha mechanikus táncmozgással jelentek meg, ezzel
akár egyidejűleg is aktualizálva a tér különböző egységeit. A dinamikus, táncoló, ugráló,
akrobatikus mutatványokkal is fűszerezett tömegjelenet már nem csak egy teljes, a színpad
által megjelenített sík három dimenziójában zajlott, hanem egy fragmentált térben, a tér
minden szintjén hömpölygő, őrült karnevált formázott. A főszerepet, azaz a boszorkány
szerepét Zuskin játszotta, nőnek maszkírozva, ugyanakkor jellegzetes férfi ruhaneműket is
viselt. Ahogy ez a GOSZEKT-nél immáron hagyománnyá vált, mind a díszletek, mind az
előadásokat kísérő zenék neves művészek keze nyomát dicsérik. A díszlettervező ezúttal
Iszaak Rabinovics volt, akinek nevéhez fűződik a már bemutatott konstruktivista
színpadkép is. A darab zenéjét Joszif Ahron szerezte, aki részben Goldfaden szerzeményeit
használta fel kompozíciójához, részben saját melódiáit, melyeket a letelepedési övezetben
An-szkijjal közösen folytatott etnográfiai kutatómunkája eredményeire alapozva
komponált. Ezáltal Rabinovics színpadképe és Ahron tradicionális, a zsidó folklórban
gyökerező zenéje tovább élezte a régi és az új között feszülő ellentétet. Mindezt fokozandó
Granovszkij a szent és a profán szándékos ütköztetésével tette a tömegjelenetet még
ironikusabbá és hatásosabbá: azáltal, hogy a Zuskin által játszott női karakter tradicionális
férfi ruhát, ciceszt hord, Granovszkij deszakralizálja a vallási jelképet. Ezt a technikát
Granovszkij később is alkalmazta; csúcspontját Perets Éjszaka a régi piacon című
drámájának bemutatójában érte el.
Mindkét darabban az új mondandó ismét a „régi” kontextusában jelent meg; a régi
értékek és szimbólumok a folklór és a modern művészet (Granovszkij újszerű színházi
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esztétikája, illetve a verbális elemek, a mozgás és a zene együtthatásán alapuló összjáték)
összeolvasztásával jutott kifejezésre.
A sikerekkel párhuzamosan a színház társulata is folyamatosan bővült. Míg 1922-ben a
társulat 48 főből állt, addig 1924-re 150 főt számlált. Ennek megfelelően 1924-től a
társulat nevéből elhagyta a „kamara”-szót, és ettől kezdődően GOSZET néven működött
tovább.
A megnövekedett létszám megnövekedett anyagi terheket is rótt a színházra. Ennek
következményeként a következő előadás anyagi keretei jóval szűkösebbek voltak, mint a
korábbiaké, ezért 1924 márciusában nem egész estés darabot, hanem Goldfadent idéző
szkeccsek sorozatát állították színpadra Három zsidó mazsola címmel. A trilógia darabjai:
Fliasko Drigo hercege, Sára négert akar és Éjszaka a haszid rebbénél címet viselte.
A Fliasko Drigo hercege egy meglehetősen képtelen helyzetet tematizál: egy kínai
császár és egy szegény odesszai zsidó lány szerelméről szól. Goldfaden és a népmesék
logikáját követve a szerelmesek különböző próbákon esnek át, és számos kalandot élnek
meg. A Sára négert akar tulajdonképpen az amerikai álom, a „minden lehetséges”
szlogenjének paródiája. A három darab közül a legsikeresebb az Éjszaka a haszid rebénél
című. Ez a mély, misztikus vallásosságot parodizálja, vélhetően utalással a Habimára.
Granovszkij ismét karneváli jeleneteket alkalmaz, melyekben szent és profán elemek
keverednek (Veidlinger 51).
A színház egyre növekvő népszerűségnek örvendett. Már korántsem csak a jiddist
anyanyelvükként beszélők látogatták, egyre gyakrabban tűntek fel az értelmiség rétegeinek
képviselői is. Visszaemlékezések szerint a hallgatóság 60-80%-a használta az előadások
megértéséhez segítséget nyújtó orosz nyelvű szinopszisokat. Gyakori volt, hogy a
színpadon elhangzó mókás jelenetre válaszul két hullámban érkezett a nevetés: az első
hullámban azok nevettek, akik értették a jiddis szöveget, a második hullámban azok,
akiknek fordításra volt szükségük (Sandrow 238).
1925 februára a színház ismét kész volt egy teljes estét betöltő előadás bemutatójára. Ez
volt a GOSZET általunk „első korszak”-ként meghatározott időszakát lezáró, Y.L.Perets
Éjszaka a régi piacon című művének bemutatója.
Granovszkij ismét erőteljes változásokat eszközölt az eredeti szöveghez képest. A
leglátványosabb változás (amellett, hogy a drámai előadásra szinte alkalmatlan, néhány
száz szavas Perets-műből egész estét színdarabot írt) a főszereplő: a badhen figurájának
megkettőzése. A két főszerepet Mikhoels és Zuskin játszották. A darab az aktuális a
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politikai-ideológiai vonulatnak próbált eleget tenni, és a stetlt támadó hangot megütni. A
stetlt ezért a temető jelképezte, amelyben esküvő zajlik. Az éjszaka beálltával a felhangzó
Kaddis58 hangjára feltámadnak a halott tömegek. Feltámadásukat a tradicionális zsidó
szokásokra vonatkozó, azokat idéző felkiáltások kísérik, például „A Messiás kürtje”, „A
halál elfoglalta a zsinagógát”. Az esküvői ceremónia végeztével a badhen arra szólítja fel a
halottakat, hogy ne térjenek vissza sírjaikba. Azonban a felkelő napnak nem tudnak
ellenállni, és visszatérnek sírjaikba.
Granovszkij nem csak a stetlt támadta, de vele együtt a (stetl-vel azonosított) vallási
tradíciót is. A vallás problémáiról maga Mikhoels is ír elméleti írásaiban. Mikhoels, aki
visszaemlékezései alapján vallásos családból származik, ahol „minden mozdulatot ima
kísért”, már gyermekkorában diszkrepanciát lát a vallás tanításai és a valóság között. Mivel
a vallás, főként a haszidizmus boldogságra tanít és boldogságot vár el híveitől, ugyanakkor
a valóságban a hívők az elnyomással, a nélkülözéssel küzdenek, és gyakran bántalmazást is
kénytelenek elszenvedni, Mikhoels meglátása szerint az ezen körülmények között is
teljesített a vallás elvárás, azaz a vidámság és boldogság csak hazug, álságos lehet.
Mikhoels úgy tartja, hogy a vallás egyik legnagyobb hátránya, hogy meg akarja őrizni az
évszázados társadalmi rendszert, még akkor is, ha az a nép számára kedvezőtlen. A
letelepedési övezetben élő nép izoláltságát és tudatlanságát ugyanannyira a cári rezsim,
amennyire a vallás számlájára írja. Ebből a szempontból a cári és a királyi hatalommal
azonosítja, hiszen mindegyik számára a progresszió a véget jelenti (Михоэлс 177). A
vallási tradíció tehát Granovszkij és Mikhoels értelmezése szerint (illetve még bizonyára
számos más avantgárd művész számára is) a változatlanságot, a megmerevedett
struktúrákat és gondolkodást hordozza magában és személyesíti meg. Eme látásmódot a
Perets-darab bemutatója is jól tükrözi, amely több síkon is vallásellenes.
A darab végén egy hang „Isten”-t kiált, melyre a badhen „Istenetek halott…
Tönkrement!” felkiáltással válaszol – ez utóbbi mondatban a „bankrupt” szót használva
anyagi-materiális összeomlást vizionalizálva. A vallás elleni támadás több elemben valósul
meg. A szöveg szintjén az imént említett, szinte blaszfemikus felkiáltás önmagáért beszél.
A feltámadt halottak a végső megváltás tradicionális elképzelését idézik. Miután azonban
az életre kelt halottak megjelenése karneváli jelenettel párosul, mindez erős profanitást
kölcsönöz a messianisztikus tanokat is megidéző feltámadás képének. A temetőben, mint
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Arámi nyelvű, eredetileg isten nevének megszentelésére mondott ima, amely később a halottakért mondott
imaként manifesztálódott a köztudatban. A Kaddis Markis poémájának elemzésében játszik kulcsfontosságú
szerepet, ezért a Di kupét feldolgozó fejezetünkben tárgyaljuk részletesen.
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térben rendezett esküvő, illetve az egész jelenetet átitató groteszk ábrázolásmód egyszerre
profanizálja a halotti kultuszt és a tradicionális esketés szertartását is. A tradicionális
esküvőt idéző két badhen figurája is inkább csak funkciójában, semmint tartalmában felel
meg az esküvői mókamesternek. Granovszkij badhenei sokkal inkább a purim-shpil és a
vásári komédia jellegzetes alakját, a lets figuráját idézik, ezáltal tovább profanizálják a
vallási élet hagyományos aktusait.
A vallásellenesség tehát mind a temető, mind az esküvő motívumában nyomon
követhető. Egyrészt a feltámadás kifigurázásával Granovszkij kétségbe vonja Istennek élet
és halál feletti uralmát. Másrészt az esküvő tradicionális értelmezését is kiforgatja. A
hagyomány az ifjú pár egyik fő feladatának azt tartja, hogy otthonukban teremtsék meg
„Izrael házát”, azaz a hagyományt megtartó és továbbörökítő fészket (többek között ezt is
szimbolizálja az esküvői baldachin). Azzal, hogy Granovszkij a potenciális új élet kezdetét
jelentő esküvőt, és az élet végét jelentő halált térben és időben is egymásra halmozza,
illetve a profán piactérrel is kapcsolatba hozza, nemcsak a tradicionális létforma és a
hagyomány elavultságát fejezi ki, de kételkedik a hagyomány által Istennek tulajdonított
szerepben is, tudniillik, hogy ő élet és halál ura.
A temetői nászmenet furcsa világhoz illő díszletet és groteszk kosztümöket Robert Falk
tervezte. Fischer-Lichte szerint a színház dekorációt alapvetően meghatározó két irányzat,
a konstruktivizmus és az expresszionizmus közül ez utóbbi ebben a bemutatóban jutott
legtisztábban kifejeződésre. A tér főleg létrák, lépcsők és gerendák használata révén
számos kisebb síkra oszlott, melyek nagy részét az előadás folyamán használták is (a
színpad öt különböző térbeli síkján folyt az előadás). A két fő teret, azaz a stetl-beli piactér
és a temető terét egyetlen dekoráció jelenítette meg, és elsősorban a világítás célzott
alkalmazásával, a fény és a sötétség váltakozásával érték el a tér bizonyos részeinek
aktualizálását illetve takarását. A néző elé táruló színpadkép fő jellemzője a deformáltság
volt: hiányoztak az egyenes vonalak, minden fragmentált és ferde volt. A házakat szorosan
egymásra halmozták, ezáltal a bezártság és a szűkös tér érzése lett a meghatározó (FischerLichte 249). A színpadképet a színpad fölé belógatott kézfej is meghatározta, amely ujjai
között héber betűket tartott, valószínűleg a darab szerzőjének, Perets nevének kezdőbetűit.
Számos elemző ezt a kezet a hamsza59 motívumaként értelmezi, Fischer-Lichte az
embereket marionettbábuként mozgató kezet látja benne (Fischer-Lichte 249). Mindkét
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Kéz alakú amulett, elterjedt az arab világban, Indiában, illetve a zsidóság köreiben is hordják. Hamsza,
Fatima keze, Miriam keze néven is ismert.
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értelmezés a kézben Isten szimbólumát látja. Mindez pedig tovább mélyíti a blaszfemikus
olvasatot.
A darab kísérőzenéjét Alekszandr Krejn szerezte. A darab zenei világa a klezmer
hangzásvilágát idézi, néha disszonáns hangokkal és dialógusokkal félbeszakítva. Alapvető
zenei elemek a klezmer jellegzetes motívumai; liturgiai dallamok; a stetl életét jelképező,
folklorisztikus melódiák, illetve modern disszonáns szólamok, melyek az új világ
térnyerését kísérik (Veidlinger 62).
Az Éjszaka a régi piacon a GOSZET egyik legsikeresebb előadása lett. A kritika
üdvözölte a vallás és misztikaellenes mondandó és a modern ábrázolásmód ötvözetét.

3.5.4. A GOSZET első szakaszának esztétikája: „Retheatralisierung”
Ahogy láthattuk, az 1920-as évek fordulóján a színház nem csak külcsínyt, azaz helyszínt,
de „tartalmat” is váltott. A megalakuláskor Pétervárott kiadott, és dolgozatunkban
korábban már idézett brossúrában európai színházként határozta meg magát a társulat,
melyet csak előadásainak nyelve különböztet meg más avantgárd színházaktól. Ugyanitt
fogalmazzák meg törekvésüket, mely szerint elvetik a speciális tematikát, a
mindennapokra, a быт-re való orientációt. Ennek ellenére modernista rendezői
törekvéseinek megvalósítása érdekében Granovszkij a moszkvai évek kezdetén speciális
forráshoz nyúl vissza: a stetl világához, a népi szokásokhoz. Ez indokolja azt is, hogy a
legtöbb bemutató alapjául a klasszikusok, főleg Sholem-Alekhem szövegei szolgáltak. A
stetl világának bemutatásához a hozzá automatikus konnotációként kapcsolódó luftmenthsek figurája is kiemelt szerepet kapott. A luftmentsh-ek, szó szerint ’levegőemberek’ alakja
a zárt világban élő, ügyeskedő kisember ironikus figurája, a stetl ”velejárója”. Színpadi
megjelenésükkel a stetl és az általa reprezentált, földrajzilag és szellemileg is korlátok közé
szorított világ szánalmas, de egyben nevettető szimbólumaként jelennek meg. A luftmentsh
azonban a huszadik század elején új jelentést is kap. Ironikus-groteszk alakja nem csak
eredeti ihletői, a stetl-lakók elé állít görbe tükröt. A luftmentsh cselekvésre, helyzetének és
helyének megváltoztatására, lehetőségeinek kihasználására képtelen figura. Kívülálló, és
saját társadalmában is felesleges. Nem találja helyét még a stetl periferiális, izolált
társadalmában sem. Értékrendje hamis (ügyeskedő ügynök), avagy kérdéses értékeken,
esetleg különböző értékrendek keveredésén alapszik (a közeledő zsidó ünnep kapcsán azon
búslakodó fiú, hogy ünnepi öltönye nem a legújabb divat szerinti). A sajátos jiddis
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felesleges ember tehát nem csak a 19. századi kisember figurájának paródiája. Legalább
ennyire jellemzi a század első, elidegenedő és idegenítő, kaotikus évtizedeinek út- és
identitáskereső (zsidó) kisemberét is.
A kifejezetten az adott előadáshoz komponált (és Granovszkijnak az adott előadáshoz
kapcsolódó elvárásait is támogató) zene minden előadás aktív elemét képezte. Ezzel nem
csak a népi komédiákat, hanem a Goldfaden nevéhez kapcsolódó népies színházi tradíciót
is megidézte.
A GOSZET vizsgált korszakának jellegzetessége a groteszk látásmód, az ironikus
hangvétel, amely egyszerre több szinten is megjelent. Eltúlzott mozdulatokban, a sajátosan
éneklő hanghordozásban, a túlzott mimikában, avagy az ellentéteket tovább mélyítő, a
zenei kompozíció és díszlet közötti disszonanciában.
A szent és a profán ütköztetése a húszas évek második felében kedvelt eszköze lett
Granovszkijnak; nem titkoltan az ideológiai mondandó közvetlen kifejezéseként. Ezzel
egyidőben azonban ez az erős ellentét a groteszk és az irónia hatását is jelentősen fokozta.
Granovszkij esztétikai rendszerét Erika Fischer-Lichte a „Retheatralisierung des
Theaters” terminológiával illeti. A GOSZET első szakaszának művészi programja az
alábbiakban foglalható össze (Fischer-Lichte 248):
- a harmónia, a szimmetria helyett aszimmetria és fragmentáltság jellemző: a
kosztümök szaggatottak, a tér több kisebb, aszimmetrikus térbeli egységre oszlik
- apró, jelentéktelennek tűnő tárgyak, például sapka, esernyő is fontos szerepet
játszanak a színpadon, a színész által formált figura részei, ugyanúgy, ahogy a smink,
a kosztümök, a mozdulatok, vagy a hanghordozás
- a klasszikus színházhoz képest, melyben a szó és a beszéd az uralkodó,
Granovszkijnál a mozgás (mozdulatok, tánc, akrobatikus elemek), a zene (kísérő,
aláfestő melódiák, ének) és a párbeszédes részek változása töri meg a szó
hegemóniáját.
- a zene, tánc, szó és mozgás összhangjával, illetve a karneváli nagyjelenetek
alkalmazásával nem egyes vezéregyéniségek színészi teljesítménye, hanem az
összbenyomás, az impresszió köré szerveződik a darab. Mindezt elősegítik a falakon
Chagall festményei is. A hagyományos színházban, ahol a színpad széle éles határt
szab a színpad világa, benne a színész, és a közönség közé, Granovszkijnál a
színházterem egyetlen nagy térré változott, melynek a dekoráció, a színész, a zene és a
néző egyenlő mértékben részese.
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Mindezzel Granovszkij sajátos népi-nemzeti színházat alkotott, amely elsősorban
tematikáját tekintve a hagyományban gyökerezik, azonban számos modern színházi
technikát és ábrázolásmódot felvonultat.60 Tudatosan vagy intuitíven, de a zene, a tánc, az
irodalom, a színművészet, a képzőművészet egyenrangú összjátékával Granovszkijnak
sikerült megvalósítania az orosz szimbolisták által fontosnak tartott, wagneri
Gesamtkunstwerk koncepcióját, miközben előadásait sajátos őserő, mondhatni egy fajta
intuitív expresszionizmus is jellemzi.
3.5.5. „Intuitív expresszionizmus”61
Tudjuk, hogy az expresszionizmus mint stílusirányzat nem tekinthető tudatosan alapított
iskolának,

sokkal

inkább

a

valóságra

adott

ösztönös

művészi

reakciónak,

kifejezésformának. Ebből a szempontból a fejezet címe tehát nem meglepő.
A GOSZET tevékenységére vonatkozóan az „intuitív expresszionizmus” kifejezés
javaslatát, bár e terminus lehetséges értelmezési lehetőségeit a következőkben bővebben is
kifejtjük, elsősorban a színházat látogató kortárs visszaemlékezések inspirálták. FischerLichte Joseph Roth-ot idézi, aki 1926-ban látta a színház előadásait, amikor az általunk
vizsgált időszakra jellemző esztétikai program alapjait már részletesen kidolgozták és
alkalmazták. Roth így ír:
„Ez a színház nem fokozott világ, ez egy másik világ. A színészek már nem szerepek,
hanem egy átok hordozói. Olyan hangon beszélnek, amit még a világ egyetlen színházában
sem hallottam; a kétségbeesés áhitatával énekelnek; amikor táncolnak, a bacchánsokra, és
ugyanennyire a haszidokra is emlékeztetnek; beszédeik olyanok, mint a jom kipurkor
táleszbe öltözött zsidók imái, és mint Kóré és társainak62 káromlásai; mozdulataik rituálé
és őrület; a jeleneteket nem beállították vagy festették, hanem álmodták. […] Úgy tűnt,
mintha azok a zsidók, akiket itt bemutattak, orientálisabbak lennének azoknál, akikkel az
ember egyébként találkozhat, forró, ősi, más zónákból valók. A színészek erős
gesztikulálása felülmúlja a zsidó emberek élénkségéről alkotott minden korábbi
60

Shmeruk szerint elvitathatatlan Granovszkij innovátori tevékenysége, ugyanakkor míg Pétervárott mindent
az új esztétika színpadi megvalósításának rendelt alá, addig a színház ezen időszakában a pétervári kudarcból
tanulva olyan, tudatosan könnyed darabokat választott, amelyek biztos közönségsikerrel kecsegtettek, majd
pedig ezekre próbálta meg alkalmazni esztétikai programját. A magas színházi előadást tehát bizonyos fokig
a közönség megnyerése érdekében áldozta fel (Shmeruk 75).
61
Köszönöm Han Annának, hogy ráirányította figyelmemet az intuitív expresszionizmus terminusra, és
figyelmembe ajánlotta a színházzal kapcsolatos relevanciáját.
62
Károli fordításában Kóré, a Mózes elleni lázadók lévita vezetője (4Mózes 16:19-32, Károli G. ford.).
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elképzelésünket. Az itteniek magasabb hőfokú, zsidóbb zsidók. […] Valamifajta
dionüszoszi zsidók.”(Fischer-Lichte 244)
Moszkvában, a város szívében élve és dolgozva Granovszkij bizonyára pontosan
ismerte a kortárs orosz avantgárd színházi kezdeményezéseket. A mozgás és gesztusok
szerepének hangsúlyozásával egészen bizonyos, hogy Mejerhold biomechanikáját idézi,
sőt, túl is szárnyalja. A tömegjelenetek sajátos zsidó népi-nemzeti karnevállá válnak, mely
tényező egyrészt Vjacseszlav Ivanovnak a Dionüszosz-kultuszról és a karneváli kultúráról
írt tanulmányának hatását mutatják. Másrészt viszont ismét Mejerholdot idézi, aki
előszeretettel

alkalmazott

cirkuszi

jelenethez

hasonló,

konstruktivista,

karneváli

színpadképeket. Mejerhold energikus Gogol-bemutatója különösen a groteszk és szatirikus
színpadi ábrázolásmóddal vívott ki magának hírnevet – a groteszk Granovszkijnál is
központi szerepet játszik a moszkvai tevékenység kezdetén.
A kétségtelen egymásra hatás mellett azonban tévedés lenne Granovszkijt kizárólag
Mejerhold vagy Sztanyiszlavszkij epigonjának tartani. Ennél valószínűbbnek tartjuk, hogy
ahogy az írók és a költők, ő is több forrásból és tradícióból táplálkozó, kísérletező művész
volt. Előfordulhat, hogy más, korabeli avantgárd rendezőkhöz hasonló, vagy velük
megegyező művészi megformálást, módszert, eljárást alkalmaz, ám ehhez a megoldáshoz
más úton jut el. Két művésznél egyszerre előforduló, hasonló művészi kifejezésformák
megjelenése lehet a véletlen műve, vagy a hasonló körülményekre, de egymástól
függetlenül adott hasonló válasz eredménye is. Granovszkij és a GOSZET esetében
feltételezzük, hogy néhány esetben ösztönös, intuitív válaszról is szó van. Természetesen
korántsem jelentjük ki, hogy Granovszkij teljes ars poetica-ja az ösztönösségen alapul.
Találhatunk ugyan a dolgozatunkban szintén tárgyalt művek és szerzők tematikai és képi
világa között párhuzamokat, azonban ez önmagában nem utal ösztönösségre. Sokkal
inkább az aktuális társadalmi-egzisztenciális problémákra való érzékenységet jelzi, melyek
„benne voltak a levegőben”. Ilyen például a zsidó tradíció modern kontextusban való
újraértelmezése

problémájának

önmeghatározásának,

megjelenése;

identitáskeresésének

ennek

kérdése;

de

kapcsán
ide

a

sorolhatjuk

művészek
a

stetl

problematikáját is (láthatjuk, hogy mind az irodalomban, mind a festészetben, mind a
színház művészetében a stetl átértelmezett központi térré és tematikai elemmé lép elő).
Úgy gondoljuk, hogy az ösztönösség elsősorban a művészi megformálás dinamikájában,
átütő erejében és kifejezőképességében mutatkozik meg, ez magyarázza az intuitív
expresszionizmus kifejezés használatát is.
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Az ösztönösség a színészi teljesítmény egyik befolyásoló tényezője is lehetett, hiszen
tudjuk, hogy Granovszkij művészei csupán elenyésző számban rendelkeztek művészi vagy
színészi előképzettséggel, és mind családi kötelékeiket, mind foglalkozásukat tekintve
egészen különböző háttérrel rendelkeztek.
Érdemes az előadások néhány elemére is figyelmet fordítani, melyek a konkrét előadás
szempontjából tudatosan aktualizált funkciójuk és jelentésük mellett természetükből
adódóan egyfajta intuitív vonulatot is magukban hordoznak.
Érdemes figyelmet fordítanunk a tömegjelenetekre, a sajátos karneváli jelenetekre is,
amelyeket esztétikai szerepük mellett ebből a szempontból is vizsgálhatunk. Úgy véljük,
hogy a karneváli jelenetek erős hatásmechanizmusának nem csak a színpadon egyszerre
jelenlévő, nagyszámú szereplő látványa, az erősebb hangeffektek, és a szereplők tömege
által sugárzott dinamika lehetett az oka, hanem a karnevál eredendően kódolt pszichológiai
vonatkozása is aktualizálódott.
Vjacseszlav Ivanov a dionüszosz-kultuszról szóló munkáiban a kultusz kialakulásának
és

gyakorlásának pszichológiai oldalát is

feltárja. Szerinte a hellén őrjöngő

istentiszteleteket az különbözteti meg más, korabeli, eksztatikus ünnepségektől és
szertartásoktól, hogy a hellének istenei mind külső alakjukban, mind lelki felépítésükben
nagyon emberformájúak voltak (Szilárd 36). Hangsúlyozza továbbá, hogy a Dionüszoszkultusz eredeti formáinak lényege a szenvedélyek megélésében és a megtisztulásban rejlik.
Ezáltal a Dionüszosz-kultusz tárgyalásába bevezeti az – Arisztotelész szóhasználatától
különböző – katarzis fogalmát, amelynek mélylélektani jelentőséget tulajdonít. Meglátása
szerint a vallási tudat polaritásából eredő antinómia leküzdésére szolgált, és a felgyülemlett
belső energiáknak a dühkitöréshez vagy az önmagából való kilépéshez hasonló kiélésként
értelmezhető (Szilárd 42). Azaz tulajdonképpen nem más, mint belső, lelki igények által
hajtott, ösztönös ősi cselekvésforma, amelynek sajátossága, hogy a vallás okozta
frusztráció meg- és kiélésének egyik lehetősége. A Vjacseszlav Ivanov által a hellén korról
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megfogalmazottak sok párhuzamot mutatnak azzal a történelmi, belső társadalmi és
lélektani állapottal, amely a huszadik század elején jellemzi a kelet-európai zsidóságot.
Utaljunk ehelyütt a zsidó színház történetének kezdetén álló bibliai és rabbinikus tiltásokra,
amelyek átlépése szervezett keretek között tulajdonképpen csak a 19. század második
felében kezdődött meg. Utaljunk a modern jiddis kultúra szekuláris, sőt, bizonyos
esetekben vallás-ellenes irányultságára is. Jegyezzük meg továbbá a haszidizmus bigott
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vallásosságot megújító, a vallásosság, mint teher megélése alól felszabadító törekvéseit is,
melyben a közösségi tánc és ének alapvető helyet foglalnak el, és szinte eksztatikus
állapotig fokozhatóak. A haszidok megjelenése és elsősorban tipikus rituális mozdulatai
(tánc és ima közben látható, igazán mély beleéléssel gyakorolt mozdulatok) sajátos módon
a folklór részévé váltak, és mind a színház, mind pedig a képzőművészet ihlető forrásává
lettek. Granovszkij energikus, szinte már eksztatikus tömegjelenetei tehát ugyanúgy, ahogy
a hellén kultúrában, a húszas évek művészi önkifejezésében is a vallással való konfrontáció
egyik útját és eszközét is jelenthették. Anélkül, hogy a modern jiddis színház kialakulását
tisztán pszichológiai okokra vezetnénk vissza, megjegyezzük, hogy a tradíció és vallás,
illetve az ezektől való elszakadás tudatos megélése és tematizálása intuitív, ösztönös
reakciókat és kifejezési formákat is felszínre hozott.
Az ösztönös kifejezésformáknak a darabok és az üzenet megértésében is kiemelt szerep
jutott. Az idézett korszak (azaz a karneváli jelenetekkel is jellemezhető 1920-as évek)
bemutatóinak keletkezéstörténetét vizsgálva láthatjuk, hogy ezek a pétervári évek utáni
moszkvai újrakezdés idején születtek. Láthattuk, hogy a pétervári repertoár kifejezetten
avantgárd darabokat vonultatott fel, melyeket a kritika üdvözölt ugyan, a közönség
azonban nem mutatott irántuk érdeklődést. Moszkvába költözve a társulat teljesen új
kihívás elé nézett. Nem csak a területi-földrajzi váltás miatt kellett új közönséget
szerezniük, de a konkurenciával is meg kellett küzdeniük. Ez egyrészt a szintén zsidó
színházként működő, héber nyelvű Habimát jelentette, másrészt a Moszkvában működő,
más avantgárd művészszínházakat. Ne feledjük, hogy az urbanizálódott zsidóság már nem
feltétlenül beszélt jiddisül, így nem volt automatikus, hogy a színház potenciális
nézőréteggel találkozik. A közönség megnyerésének tehát egyik biztos útja lehetett, ha a
színház könnyen érthető repertoárt kínál nézői számára. A könnyű megértésnek pedig nem
elsősorban a közös, beszélt nyelv a feltétele. Sokkal fontosabbak a non-verbális jelek –
azaz olyan univerzális, egyértelmű színpadi nyelv alkalmazása, amely a minél intenzívebb
kifejezésre helyezi a hangsúlyt. Láthattuk, hogy Granovszkij is eszerint jár el: a zenére,
illetve a mozgásra, mimikára, gesztusokra fókuszál, melyeknek köszönhetően az előadás
verbális üzenetét nem értő néző is intuitív módon dekódolni tud, hiszen a tudattalanban
jelenlévő rítusokra és ezek szimbolikus jelentésére tudja őket visszavezetni. Hogy az ezen
program szerinti előadások recepciója sikerrel valósult meg, arra utal az a tény is, hogy a
színház törzsközönségében megjelentek, és egyre nagyobb számban képviseltették
magukat a jiddisül nem beszélő nézők is.
99

Visszalépve a karnevál-elmélethez, egy újabb érdekes párhuzamot emelnénk ki. Bahtyin
továbbgondolja Vjacseszlav Ivanov Dionüszosz- és karnevál-elméletét, és rámutat arra,
hogy a karnevál mindig magában hordozza a változást: a halált és a megújulást.
Tulajdonképpen e két motívum Granovszkij művészi koncepciójában és stetlábrázolásában is jelen van. Stetl-ábrázolásában görbe és egyben önkritikus tükröt tart az
elszigetelt stetl népe, illetve a hasonló módon gondolkodó, kortárs társadalmi csoportok elé
is, azt sugallván ezzel, hogy a stetl világa letűnő világ, azonban van kiút. A jövő a széles
látókörű, a modernitásra és az európai értékekre is nyitott nemzeti kultúráé, és azé a
befogadóé, aki ezt érti, és azonosulni tud vele. Színházteremtőként kezdettől fogva egy
újfajta, művészi értéket képviselő, jiddis színház megalakulásáért küzdött. Törekvéseiben
egyrészt a „régi” színház, az értéktelen shund eltörlését, és a jiddis színház megújítását, az
új típusú művészszínház megalakulását szorgalmazza. A régi és új kettősége a másodlagos
célként közvetíteni kívánt vallásellenes üzenetben is megjelenik, és – vajon meglepő-e – a
színpadon, valamint tematikailag is a halál, a temető, a feltámadás motívumaival
kapcsolódik. A régi értékek, a régi világ, a vallásos látásmód ellen intézett támadás
legélesebben Y.L.Perets Éjszaka a régi piacon című műve alapján készített előadásban
nyer kifejezést.
Úgy tűnik tehát, hogy bár Granovszkij művészi programja teljesen tudatos választáson
és megfontolt, eltervezett elképzelésen alapul (amely a nyugat-európai, esősorban német,
és a kortárs orosz-szovjet művészeti eredményekből táplálkozik), egyben a „primitív”
művészekre jellemző őserő is fellelhető előadásaiban. Ez utóbbi tulajdonképpen nem más,
mint természetszerű velejárója az emberi természetnek, a benne feléledő változtatni
akarásnak, az új megteremtésére irányuló elkötelezettségnek, melyet nem csak
Granovszkij, de színészei is magukban hordoztak. Érdekes ambivalencia, hogy a valóban
innovatív előadások pétervári kudarca után Granovszkij mégiscsak a népszínház keretei
között maradt, melyet pedig eredetileg elvetett. Azonban sikerült megtalálnia azt a kényes
arányt, mellyel darabjai szórakoztatóak maradtak ugyan, de mégsem a puszta szórakoztatás
igénye hatotta át őket, hanem valódi esztétikai értéket képviseltek.
A népszínházi keretek megtartása egy további sajátossággal is magyarázható. A modern
művészeti irányzatok az új utak keresésekor előszeretettel fordulnak a „primitív” formák és
ábrázolásmód felé. Ide sorolhatóak az egzotikus, természeti népek kultúrái (elég
megemlítenünk Gauguin Tahiti iránti érdeklődését, vagy a német expresszionisták afrikai
utazásait és gyűjteményeit), a gyermeki látás- és ábrázolásmód felfedezése (például a
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neoprimitivizmus, vagy a gyermeki látásmód megjelenése az irodalomban), avagy a „tiszta
forrás”, azaz a népi folklór felfedezését. Ez utóbbi játszott szerepet az orosz irodalomban
tökélyre fejlesztett ornamentális próza és a szkaz forma megjelenésének kezdetén is. A
jiddis folklór sajátosságainak részletes bemutatására jelen dolgozat keretei nem
elegendőek. Jegyezzük azonban meg, hogy a húszas években a zsidó-jiddis kutatók és
művészek is kifejezetten heves érdeklődést mutattak a népi folklór iránt, és számos
etnográfiai expedíciót indítottak. Ebből a legjelentősebbek An-szkij etnográfiai útjai,
melyek közül az elsőt 1912-ben szervezte,63 de említsük meg a fiatal Ribak és Liszickij
1916-os projektjét, melynek keretében feltárták a Dnyeper-környéki tradicionális fazsinagógák világát: építészetét, történetét és ornamentikáját (Kampf 50-51). A színház
későbbi jelmez- és díszlettervezője, Natan Altman is végzett etnográfiai kutatásokat: 1913ban Gricevbe utazott, ahol elsősorban a helyi temetőben látott szokások nyűgözték le: a
színesre festett sírkövek, valamint a sírköveken látható ornamentika. A GOSZET esetében
elsősorban Chagall díszleteiben, jelmezeiben és maszkjaiban jelenik meg a folklorisztikus
hagyomány, mégpedig vizuális szinten. Emellett a darabokhoz komponált zenékben
többszörösen is jelen van: a klezmer zenei elemek, a jiddis népdalok, az altatók, avagy a
folklór részévé vált, különböző imák mormolásának dallamát idézve.
Visszakanyarodva Vjacseszlav Ivanov és Bahtyin elméletéhez és a karnevál
jellegzetességeihez, Bahtyin hangsúlyozza, hogy a karnevál magát a változást ünnepli,
ezért mindig kettős: a halált és az újraszületést hordozza magában. Bahtyin elmélete szerint
ez a feloldhatatlan ambivalencia a groteszkben testesül meg (Szilárd 89-90). Granovszkij
népszínházi alapokon nyugvó, ám tudatos művészi program szerint megformált előadásai
kifejezetten ezt támasztják alá: a Szovjetunióban új lehetőségeket látó kisebbség saját
újjászületését, magas, szekuláris kultúrájának virágkorát ünnepli. Ahogy a karnevál, úgy a
modern jiddis kultúra is számos ambivalenciát mutat és hordoz magában. Elsősorban
nyelvében, hiszen a nyelvet eredetileg beszélő közösségtől és életformától eltávolodik, és
újszerű művészetet teremt. Eme modern művészi nyelv és alkotásaik befogadó közössége
ugyanakkor éppen a nyelvi-társadalmi ambivalencia okán korlátozott. Markish fogalmazza
meg egy magánlevelében: A jiddis kultúra a modern művész szemszögéből a
tanulatlanságra, azaz a szekulárisan kevéssé képzett rétegekre támaszkodik. Azonban
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An-szkijt a folklór minden formája érdekelte: népi legendákat, dalokat, melódiákat, szokásokat, játékokat,
rituálékat, kéziratokat, szólásmondásokat és közmondásokat, misztikus történeteket és tárgyakat is gyűjtött.
Első útjáról közel 700 darabos kollekcióval tért vissza. A kutatások során gyűjtött hatalmas anyag ihlette a
Dibbuk című drámát is.
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minél inkább megváltozik orientációja, azaz minél inkább a képzetten, nyitottabb rétegekre
alapoz, annál kevéssé lesz jiddis (Shpigl oyf a shteyn 753).
Ahogy a karneválnak, úgy Granovszkij esztétikájának is egyik alapeleme a groteszk,
amely a GOSZET művészetében többszörös funkciót tölt be: nem csak a nevettetést, és
ezáltal a minél könnyebb megértést szolgálja, de a groteszk hagyományai szerint egyfajta
elidegenítést, eltávolítást és ezáltal értékítélet kimondását is lehetővé teszi. Irodalmi
elemző fejezeteinkben látni fogjuk, hogy az irónia és a groteszk mindkét, a továbbiakban
általunk vizsgált mű világában jelen van. Mindez arra enged következtetni, hogy a kor és a
korszakra tekintő modern szovjet jiddis művészek sajátos világ- és önképének, illetve
művészi nézőpontjának meghatározó eleme.

3.5.6. Chagall művészetének jelentősége a színház és a modern jiddis kultúra
esztétikájában
A húszas évek avantgárd színházi kezdeményezéseinek egyik fő célja a hagyományos
színház kétterűségének: színész és a színpad, valamint befogadó, vagyis a nézőtér között
feszülő hagyományos határvonal leküzdése. Míg számos teoretikus és rendező eme
határvonal likvidálásán dolgozott, addig a színpad és a nézőtér közötti egység a GOSZET
esetében eleve adott volt, mégpedig Chagall munkái által, melyek a nézőtér falait is
díszítették (Fischer-Lichte 248). Chagall számára a színház nem a függöny mögött
kezdődött, hanem a bejárati ajtónál. Ennek megfelelően a néző és a nézőtér ugyanolyan
aktív eleme a darab megszületésének, mint a színész, és tere, azaz a színpad, a színpadkép
és a dekoráció.
A közös munka kezdetére Chagall emlékirataiban így emlékszik vissza:
„Tessék – mondta Efrosz, és egy sötét helyiségbe vezetett. Ezek a falak a tieid. Azt
csinálsz velük, amit akarsz. […] – Le a régi színházzal, öregem, ahol fokhagyma- és
izzadtságszag van. Éljen a mi… Rávetettem magam a falakra. Vásznaim a földön voltak
kiterítve. Munkások, színészek, mindenki azokon járkált. […] Akkor már réges-régi
vágyam volt, hogy a színháznak dolgozhassak. Tugendhold írta rólam valahol még 1911ben, hogy a vásznaimon a tárgyak mind élnek. – Magának pszichológiai díszleteket kéne
festenie – mondta. Szava gondolkodóba ejtett. És nem sokkal azután csakugyan beszélt
rólam Tairov rendezőnek. […] Találkoztunk is Tairovval és jó barátságban váltunk el.
1919-ben, amikor Vityebszket megelégeltem és otthagytam a művészetemmel és
művészeimmel meg a barátaimmal és ellenségeimmel együtt, örömmel fogadtam
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Granovszkij és Efrosz ajánlatát, akik meghívtak, hogy jöjjek Moszkvába és dolgozzam a
megnyitandó új zsidó színháznak. […] Granovszkijt Pétervárott hallottam először említeni,
a háború idején. Reinhardt tanítványa volt, időnként látványos jeleneteket rendezett, ami
Oroszországban Reinhardték vendégszereplése, az Oidipusz után eléggé vonzotta a
közönséget. Ugyanakkor rendezett zsidó darabokat is. Színtársulatában, amellyel iskoláját
megalapította, minden mesterségnek volt képviselője. Láttam néhány előadásukat
Sztanyiszlavszkij realista stílusában. Nem is titkoltam, hogy nem tetszettek. Éppen ezért
kicsit féltem a találkozásunktól, mikor Moszkvába érkeztem. […] Végre, gondoltam, itt az
alkalom, hogy felforgasd a régi zsidó színjátszást lélektani naturalizmusával,
álszakállaival. Itt, ezeken a falakon legalább önmagad lehetsz és kifejezheted mindazt, amit
a színház újrateremtéséhez okvetlenül szükségesnek tartasz. Vagy talán nem ajánlottam-e
fel Michoelsz színésznek a minap, hogy kiveszem a fél szemét, mert a maszkja úgy még
tökéletesebb lesz? Munkához láttam. Elkészítettem a főfalra tervezett festményt: Bevezetés
az új emzeti Színházba. A válaszfalakra meg a mennyezetre és a frízekre a mai színész
őseit terveztem, a vásári muzsikust, lakodalmi bohócot, a táncoló parasztasszonyt, a tóramásolót, az első álmodó poétát, és végül egy mai táncoló párt, ahogy a színpadon átrepül.
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gyümölcsöstálcákkal akartam díszíteni. Kíváncsian vártam, hogy mit szól hozzá a
színtársulat. […] Fogjunk össze! Közös erővel tüntessük el ezt a sok ócskaságot, tegyünk
csodát!” Időközben a Vahtangov vezette Habimához is felkérték, de végül nemet mondott.
Memoárjában így ír: „Másoktól tudtam meg, hogy később, körülbelül egy évvel ezután
Vahtangov sűrűn eljárt a Granovszkij-színházba, hosszan tanulmányozta az én freskóimat
és (ezt Cemach igazgató maga is bevallotta) megbíztak valaki mást, hogy fessen nekik „a
la Chagall” freskókat és díszleteket. Azt is hallottam, hogy Granovszkijék most már régen
túlhaladták Chagallt. Nagyon helyes.” (Chagall 230-242)
Ugyanakkor Shatskikh utal rá: Chagall már a GOSZET előtt is kapcsolatba került a
színházzal. A pétervári akadémia hallgatójaként tanárával, Leon Bakszttal együtt dolgoztak
a arcisse és Echo díszletein, melyeket a Dzsagiljev Balett előadásához készítettek. Hét
évvel később, 1917-ben Chagall már saját maga készített színházi dekorációt és
kosztümöket Nyikolaj Jevrejinov rendezésében bemutatott három egyfelvonásos darabhoz.
A színészek arcát zöldre, kezüket kékre festette, hogy ezáltal kiemeljék és hangsúlyozzák a
díszlet más elemeivel való teljes összhangot. 1919-ben a pétervári Ermitázs Színház
Gogol-előadásaihoz készített díszleteket. Gogol művészete olyan nagy hatással volt
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Chagallra, hogy 1923-25 között a Holt lelkekhez illusztrációt is készített. Chagall továbbra
is kapcsolatban maradt a színházzal, és a Gogol-előadásokhoz hasonlóan nem csak zsidó
színházakkal dolgozott: a Sztanyiszlavszkij által színpadra vitt The Playboy of the Western
World című John Millington Synge-előadás kosztümjeit és dekorációját is ő tervezte
(Shatskikh 35). A pétervári és moszkvai tapasztalatok mellett Chagall Vityebszkben is
többször láthatott színházi előadásokat. Vityebszk, amely a forradalom után virágzó
kulturális központtá nőtte ki magát, a hivatásos színtársulatokat is vonzotta. A városban
amatőr társulatok is működtek, közülük a legjelentősebb a Perets nevét viselő társulat volt.
A Perets-társulat rendszeres előadásokat tartott, repertoárján Asch, Sholem-Alekhem és
Gutzkow darabjai szerepeltek. A 20-as években egy új színházi műfaj jelent meg
Vityebszkben: a terevszat, vagyis a ’forradalmi szatíra színháza’, tulajdonképpen agitpropszínház. Az első előadást 1920. február 7-én tartották, majd ezt számos újabb előadás
követet. A műsoron szatírák, humoros és szatirikus szkeccsek, bohóc- és bábszínházi
előadások is voltak, és gyökerei az orosz népi színházig nyúlnak vissza. A terevszatelőadásokhoz Chagall számos dekorációt, díszletet, kosztümöt, maszkot készített. A
színház 1920. április végén Moszkvába költözött, és Chagall is rövidesen elhagyta
Vityebszket (Shatskikh 36).
A színház-színpad és a nézőtér egységét tehát nem csak a képek jelenléte, hanem
tartalma is megerősítette. Chagall, ahogy emlékirataiban is írja, a jiddis színház
„forrásainak” ábrázolásával díszítette a falakat.
Chagall művészete több szempontból is érdekes területet képvisel a jelen dolgozat
számára, bár tulajdonképpen kitérő, hiszen a képzőművészet történetének tárgya.
Mindenekelőtt Chagall neve összekapcsolható az előzőekben már említett , a huszadik
század elejének művészetét alapvetően befolyásoló mozgalommal, a zsidó népi
hagyomány és a folklór felfedezésével. Másodsorban pedig tulajdonképpen Chagall saját
művészete az, amely a modern jiddis irodalommal több szálon is rokon. Művészetét szokás
„festészet versben” kifejezéssel is illetni: „Chagallra mint a huszadik század festő-költőjére
gondolunk. Ezen a kitüntetésen csak Paul Klee-vel osztozott.” (Harshav Chagall, 53)
Chagall ugyan alapvetően a stetl tematikájából táplálkozik, a stetl-világ elemeit pedig a
klasszikusok alkotásaiból meríti, azonban elsősorban a GOSZET számára készített
alkotásaiban szinte példa értékűen egyesíti a modern jiddis művészet szinte minden
jellemzőjét, így tehát megerősíti azon feltevésünket, hogy a dolgozat spektrumába az
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irodalmi alkotásokon túl más művészeti ágak képviselőinek bevonása további, hasznos
konklúziókat eredményezhet.
A zsidó felvilágosodás, majd később – és elsősorban – a nemzeti tudatra ébredés nem
csak az irodalom és a színházművészet területén, de a képzőművészetben is új utakat
nyitott meg. A modern zsidó képzőművészet, elsősorban festészet kérdése több alkotót is
lázba hozott. Bohm-Duchen a hangsúlyozza: a vidéki városokban és a stetlekben a
képzőművészet sokkal nagyobb szerepet játszott, mint az eddig feltételezték. A bibliai
parancsolatok közül az emberábrázolás tilalmából vezethető le a zsidóságnak a figuratív
művészetekkel szembeni ambivalens viszonya. A 19. századig – elsősorban KeletEurópában – a zsidó képzőművészet elsősorban olyan vallásos, általában anonim alkotók
műveit foglalta össze, akik vallásos cselekedetként tekintettek a zsinagógák építésére és
dekorálására. Ezzel szemben Nyugat-Európában a felvilágosodás és az emancipáció
nyomán a zsidó származású művészek, mint például Max Liebermann, Camille Pissarro
vagy Josef Israels egyre nagyobb sikereket értek el, nem csak azonos vallásúak körökben.
Az egyre szélesedő zsidó burzsoázia részéről kialakult a tradicionális zsidó életet
nosztalgikus-szentimentális fényben megörökítő életképek iránti igény. Eme igényt
elégítették ki Isidor Kaufmann és Moritz Oppenheimer képei (Bohm-Duchen 21). Az új
művészgeneráció első tagjaként Mark Antokolszkij festőt (1842-1902) tartják, aki
korában a pétervári Művészeti Akadémia első és hosszú ideig egyetlen zsidó származású
hallgatója volt. Szigorúan vallásos világnézete ellenére 1875 körül felhagyott tradicionális
zsidó témák megfestésével, és keresztény, illetve orosz témák felé fordult. Legnagyobb
visszhangot kiváltott képe Jézust fiatal zsidó fiúként ábrázolja, pajesszal. A fiatal generáció
másik meghatározó előfutára, illetve tanára a vityebszki művészeti- és festőakadémia
alapítója és oktatója, az alapvetően akadémikus stílust preferáló Jehuda Pen volt, aki
Chagall első tanáraként lett ismert. A peredvizsnyik-festők szintén nagy hatással voltak az
új művészgeneráció világképének alakulására. A 19. század végére az éledező nemzeti
öntudattal párhuzamosan a zsidóság kulturális öntudata is kezdett kialakulni. Elsősorban a
nagyvárosok gazdag, polgári zsidó rétegének képviselői mutattak nagy érdeklődést a
vidéki zsidóság élete iránt, akikről azt tartották, hogy ők a zsidóságnak azon rétege, aki
leginkább megőrizte identitását. Ezzel megalapozták (és finanszírozták) a korábban már
említett etnográfiai expedíciókat. Avrom Efros, aki a GOSZET megalakulását és a
Chagallal való együttműködést mind szellemi, mind gyakorlati síkon is jelentősen
meghatározta, azt írta 1918-ban megjelent, Aladin lámpája címet viselő esszéjében a népi
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művészet jelentőségéről, hogy a lubok, a gyömbéres kenyér, a játékszer és a festett vászon
alkotják az újkori gyakorlati esztétika teljes programját. Ha a zsidók esztétikailag akarnak
élni és művészi jövőjük elébe akarnak nézni, az a népi művészetekkel való szigorú, alapos
és teljes kapcsolatot követel (Bohm-Duchen 24). Ahogy a kortárs orosz avantgárd festészet
számára, úgy a zsidó művészek számára is a lubok és a folklór, továbbá az ikonok
képezték művészetük egyik alapvető ihlető forrását. Az etnográfiai kutatások egyik
legfontosabb eredménye, a modern művészetre gyakorolt közvetlen hatása a „zsidó
lubok” felfedezésében rejlik, melynek sajátosságait elsősorban sírkövek és zsinagógák
belső díszítőelemei alapján határoltak körül. Feltételezhető, hogy a zsidó lubok ihletője az
orosz népi lubokfestészet, amellyel azonban nem csak azonosságokat mutat. A zsidó lubok
egyik legfontosabb jellemzője, hogy a zsidó tradíció kontextusában értelmezendően
spirituális, szimbolikus és absztrakt. A zsidó lubokban feltűnő állatok bibliai
párhuzamokra, kabbalisztikus legendákra vagy népi hiedelmekre, történetekre utalnak. Így
például az oroszlánok vagy a sasok Salamon király trónjának állataira, míg a sirályok a
kabbalisztikus égi szférákra utalnak. A zsidó lubok mindig kétdimenziós. A kutatók
hangsúlyozzák, hogy még az eleve háromdimenziós faragott sírköveknél is jól látszik az
alkotónak a kétdimenziós ábrázolásra való törekvése. Az alapvető díszítőelemek nővényi
ornamentumok, amelyek a központi motívummal együtt harmonikus, organikus egészet
alkotnak. Gyakori és fontos elem a héber betűk ábrázolása is. A héber betűk tradicionálisan
geometrikus formáját továbbra is megőrzik (ld. bevezető fejezetünkben a kvadrát betűkről
szóló részt). Kampf kiemeli: a hagyományos, héber betűs szövegeket a modern művészek
műalkotásként, dekoratív textúraként értelmezik (Kampf 61). Ribak és Aronson kutatásai
szerint a zsidó népi lubok színvilágára a mély, sötét színek, valamint a szürke és lila
használata jellemző, miközben az orosz lubok kedveli a vidám és harsány zöldet, illetve
sárgát is. Úgy tartják, hogy a zsidó lubok színei bársonyos mély színek, melyek a vallási
életben használt textíliák: bársonyból, selyemből és szaténból készült, például Tóratakarók színvilágát és érzetét tükrözik (Kampf 62).
Mindezen

elemeket

számos

kutató

Chagall

művészetében

látja

leginkább

manifesztálódni, úgy, hogy miközben Chagall motívumaiban és színvilágában a
legtradicionálisabb folklorisztikus és vallásos háttérrel dolgozik, a legmodernebb európai
irányzatokat is integrálja művészetébe. Kampf meglátása szerint ezért szokták Chagallt
„zsidó” festőnek nevezni (Kampf 63).
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Ezzel szemben forrásokból, visszaemlékezésekből tudjuk, hogy Chagall sosem tartotta
magát „zsidó művésznek”, bár kétségtelen, hogy művészetének gyökerei a zsidó vallásban
és hagyományban, továbbá a jiddis folklórban gyökereznek. Ugyanakkor köztudott és
szemmel látható, hogy művészetére legalább ennyire hatottak a kortárs európai
modernizmus áramlatai: a fauvizmus éles színei, a kubizmus geometriai formái, az
orfizmusnak térben elhelyezett körök iránti szeretet, a szuprematizmus, avagy a futurizmus
dinamikája és szigorúan vízszintes gesztusai. De említhetjük a Mir iszkussztva csoport
ornamentális művészetének hatását (közvetlenül Leon Bakszt, Chagall pétervári tanárának
művészetén keresztül is) vagy a korai expresszionisták deformált alak, arc- és
testábrázolását. Chagall tehát multikulturális alapokon nyugvó, sajátos művészi világot és
szemléletmódot alakított ki (Harshav Chagall, 52).
Chagall világának jellemzői a stetlt idéző alakok: kecskék, állatok, szakállas, öreg
zsidók, akik hol zöld arcukkal lepnek meg, hol hátukon zsákkal a házak felett repülnek.
Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy Chagall ellenezte a realizmust, nem saját
élményeit, gyerekkora képeit festette meg. Benjamin Harshav kiváló tanulmányában
részletesen elemzi mindazokat a forrásokat, amelyekre Chagall sajátos, fiktív világa épül.
Mindenekelőtt a zsidó tradíció elemeire, melyeket a vallást idéző jelképek, ruhadarabok
jelenítenek meg.
Képi világának másik fontos forrása maga a jiddis nyelv. A nyelv legalább három
különböző funkcióban jelenik meg Chagall festészetében. Mindenekelőtt meg kell
említenünk, hogy a Chagall életrajzaként számon tartott Életem című memoárjának sok
részlete

Chagall

saját

kitalációja.

Ennek

egyik

legismertebb

példája

Chagall

„örökbefogadása”: Chagall családnevét a Segal névből eredezteti. Tekintettel arra, hogy a
híres mogiljevi fa-zsinagóga illusztrátora szintén a Segal nevet viselte, Chagall
kinyilatkozatta, hogy örökbe fogadja a mogiljevi Segalt, és ettől kezdve nagyapjaként vagy
dédapjaként szólította írásaiban. Az élet tehát szöveg, szabadon írható, nem csak az írás
aktusának értelmében, de az élet szövegének – szövetének szabad fonását is értette ezalatt.
Említsük meg, hogy az élet és az írás ősi toposzainak összekapcsolódását megfigyelhetjük
a következő fejezet központjában álló Opgangban is, ahol Khayim-Moyshe Meylekh
élettörténetét készül megírni, míg a rá következő fejezetben tárgyalt Di kupében, Markish
poémájában a holdra felakasztott, égben íródó élet-szöveg több alkalommal is ismétlődő
toposz.
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A nyelv másodlagos médiumként, szubtextusként is fontos szerepet játszik Chagall
festményeiben (és általában a festmények félreértelmezésében). Chagall előszeretettel
alkalmazta azonos jelként a szöveges és a képi jelet. Ennek keretében a folklór-kincsből,
vagy irodalmi művekből vett idézeteket, jiddis idiómákat, szólásokat, közmondásokat
festett meg, gyakran kontextus nélkül, de ami ennél is fontosabb: a szavak eredeti
jelentése szerint. Ezáltal tehát a metaforák eredeti gyökeréhez nyúlt vissza, az eredeti,
„megfagyott” jelentést felélesztette, míg a képletes, idiomatikus jelentést kiiktatta. Az
idióma felépítését tehát visszájára fordította: ami csupán nyelvi kifejezés volt, az
Chagallnál az ábrázolás valós tárgyává válik, míg az idiomatikus jelentés csak egy
lehetséges kontextussá zsugorodik (Harshav, Chagall 58) Ezzel a technikával a befogadás
automatizmusát is felfüggesztette.
Chagall ismert motívumainak eredete szinte kivétel nélkül a jiddis idiómákra vezethető
vissza. Talán legjellegzetesebb figurája, a repülő koldus, azaz a luftmentsh a jiddis er geyt
iber di hayzer, azaz ’házról házra jár’ kifejezés szó szerinti, azaz helyhatározói értelemben
vett ábrázolása. A tehén motívumának egyik forrása a jiddis közmondás: a ku iz gefloygn
ibern dakh (un geleygt an ey), vagyis ’egy tehén repült el a háztetők felett (és tojást
rakott)’. Ezt a kifejezést, illetve a kifejezés első részét hazug, abszurd, hihetetlen
kijelentések kommentálására szokták használni (Harshav, Chagall 59).
Gyakori, hogy Chagall személyesen is „jelen van” képein: felismerhető arca vagy egész
alakja. Harshav hangsúlyozza, hogy ez is Chagall saját világképének, a valós és az
imaginatív világ saját, önálló létrehozásának jelképe, azaz Chagall világának
irracionalitását és efeletti autoritását tükrözi (Harshav, Chagall 62).
A szöveg írott szövegként is gyakran megjelenik Chagall képein. A szavak vagy
szövegek amellett, hogy dekoratív funkciót látnak el, általában referencia-tartalommal bíró
jelzésként működnek. Erre látunk példát Chagall színházi festményeinél is. Külön
figyelmet érdemel minden ilyen esetben a szövegek írásmódja, az írás iránya, ugyanis
gyakran előfordul, hogy a héber betűs szöveget balról jobbra olvasva tudjuk csak
desifrírozni, ahogy erre szintén példát adhat a röviden Bevezetés néven emlegetett
festmény, a színházi festmények legjelentősebb darabja.
Chagall a téglalap alakú nézőteret az alábbiak szerint dekorálta. A téglalap egyik
hosszabbik falán ablakok volta. Az ablakok között helyezte el a színház forrásait bemutató
képeket, azaz a Zene, a Tánc, a Színház és az Irodalom című képeket.
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A Zene című kép egy zöld arcú, lila kabátú hegedűt ábrázol, aki a háztetőn ül. A Tánc
című kép egy testes női figurát ábrázol tánc közben. A hátteret tanulmányozva látjuk, hogy
esküvői jelenetet ábrázol. A képen a tradicionális esküvő elemét: a kol khatan azaz a
’vőlegény hangja’ vagy vőlegény oldala feliratot is láthatjuk. A Színház című kép egy
pajeszos, szakállas, fekete kipát és kaftánt viselő, táncoló férfialakot ábrázol. Minden
bizonnyal ő a badhen, az esküvői móka- és ceremónia-mester. A tőle jobbra látható alakok
sírnak, tőle balra nevetnek. A badhen arcának furcsa arckifejezése mindkét érzelmet
tükrözi. Az Irodalmat egy tóratekercs és egy tóra-író, hagyományos nevén szajfer
képviseli. A hagyományos állványon dolgozó, kihajtott tóratekercsre író alak előtt a
tekercs üres, egyetlen fragmentált kifejezést látunk rajta: A mol iz, azaz ’egyszer [volt]’. Az
a mol iz geven… a jiddis mesék tradicionális kezdő sora. Ismerve Chagall-nak a klasszikus
írók műveivel való szimpátiáját, az irodalom és a mese összekapcsolása nem meglepő. A
moszkvai siker, a Sholem-Alekhem-est is ebből az irodalmi tradícióból táplálkozik, illetve
a mese a jiddis folklórt is idézheti. Ugyanakkor a kép ambivalenciájának lényege, hogy a
tóratekercsre, tradicionális körülmények között dolgozó, tradicionális foglalkozást űző
szajfer, azaz Tóra-másoló nem a szent szöveget másolja, hanem jiddis nyelven ír. Fontos
megjegyeznünk, hogy az ellentétet erősíti, hogy míg a szent szövegekben minden betűnek
és jelnek jelentősége van, ezért nem változtatható, addig a mese szabadon variálható,
szájhagyomány útján terjedő profán-folklorisztikus szöveg. A kép szélén egy fehér
kecskefejet is látunk. A kecskefej és a mese-kezdet egy jiddis rímet juttathat eszünkbe: A
mol iz geven a mayse fun a tsigele a vayse – ’Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy
mese a fehér kiskecskéről.’ (Shmeruk 67) A kép tehát egyszerre tartalmaz szakrális és
profán elemeket, ráadásul térben is egymásra sűrítve, hiszen a Tóra írásának aktusában, a
Tóra betűinek helyéül szolgáló pergamentekercsen jelenik meg a szakrális, jiddis nyelvű
szöveg.
A Bevezetés a forrásokat ábrázoló képekkel szemközti falon helyezkedett el. Hatalmas,
többszörösen összetett kompozíció, melynek csak legjellegzetesebb momentumait emeljük
ki. A kompozíció szervező eleme a kör; három nagy kör három részre osztja a festményt.
A festményt balról jobbra haladva „olvassuk”, amely iránynak elsősorban a szöveges
betétek értelmezésében lesz szerepe.
Az első kör az ismert stetl-motívumokkal határolva Efros-t ábrázolja, aki kezében
fogva, szó szerint „viszi” Chagallt, kezében festőpalettával, a színházba, a középső körbe,
Granovszkijhoz. Granovszkij szürke figura, feje kopasz és kevéssé kidolgozott,
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tulajdonképpen szinte nem más, mint egy fehér folt. Ez a színvilág és ábrázolásmód
jelentheti az idegenséget, a színházi munka kezdetén Chagall Granovszkijjal szemben
táplált fenntartását és a művészetétől való idegenkedést is. A kép egyes szereplőinek nevét
a fejük felett olvashatjuk. Efros neve, melyet héber írásmód szerint csupa mássalhangzóval
is lehetne írni, a képen a szovjetes, magánhangzót is jelölő írásmóddal jelenik meg.
Chagall neve egy l-lel és balról jobbra, tükörírással van írva, ugyanígy Granovszkijé is.
Harshav párhuzamot von a chagalli írásmód és az orosz futuristák rímei között is (Harshav
Chagall, 79). Granovszkij mellett jól felismerhetően Mikhoels figurája jelenik meg, ő
azonban már a következő, a központi kör szereplője. Ezt a kört Mikhoels-en kívül klezmerzenészek (egyikük a bolondokra jellemző, csengős sapkában) dominálják.
A harmadik körben egy csoport színészt látunk, közülük hárman fejen álnak, akrobata
mutatványra emlékeztetvén a nézőt, ezzel a cirkusz és a vásárok, a vásári komédiák világát
idézi meg Chagall. Öveiken feliratok szerepelnek; egyikükön egy fragmentált felirat: „ikh
bin akrob”, azaz ’akrob[ata] vagyok’. A színészek felett a kompozícióban ismét egy tehén
jelenik meg, fejjel lefelé. A tehén figurája sajátos keretes szerkezetet kölcsönöz a képnek,
hiszen láthattuk a motívumot a kép kezdő figurái között is.
A kompozícióban számos apróbb, kisebb kép, jelenet is figyelmet érdemel. Így például
meg kell említenünk a középső körben látható klezmerzenészek közül a fuvolás nadrágját,
melyen keresztneveket látunk. Shmeruk Harshav elemzését idézi, mely szerint Chagall
családtagjainak a keresztnevei (Shmeruk 69). A harmadik körben látható akrobatákat
ábrázoló részletet pontosan elemezve láthatjuk, hogy a középső akrobata lábai között egy
papírcetli látható, melyen a Chagall által kedvelt jiddis írók: Mendele, Perets, SholemAlekhem neve, illetve a neves modern jiddis prózaíró, Der Nister nevének részlete látható.
A másik név-fragmentum a Shmeruk által idézett Harshav-elemzés szerint Bal-Makshoves
kritikus nevére (Shmeruk 69), Amishai-Maisels szerint pedig Vlagyimir BillBelocerkovszkijra (1885-1966) utal. Utóbbi korának népszerű, zsidó származású szerzője,
aki egyfelvonásos darabjaival vált közismertté (Amishai-Maisels 60). Chagall tehát
képeket is és szavakat is egyformán lát; számára a szó nem kopott el, őrzi eredeti
jelentését, illetve ha megkopott is, az sem a szó eredeti, hanem kapcsolt, idiomatikus
jelentését érinti. Képeit ezáltal a már említett elidegenítés, azaz a váratlan abszurd jellemzi
(Shmeruk 71).
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3.6. Összefoglaló
A modern szovjet jiddis kultúra sajátos eredményét testesíti meg a GOSZET, a jiddis
színház létrejötte és munkássága. A színház teljes történetének kifejtésére jelen dolgozat
nem ad megfelelő kereteket, és ahogy jeleztük, Jeffrey Veidlinger kötete igazán alapos
képet ad a színház tevékenységéről, széleskörűen idézve kortárs forrásokat is.
A színház innovációjának lényege az első időszakban bemutatott, elsősorban Goldfaden
és Sholem-Alekhem örökségére épülő darabokban mutatkozik meg legjobban. Granovszkij
művészi programját Erika Fischer-Lichte a Retheatralisierug des Theaters terminológiával
jellemzi. Tekintettel arra, hogy a színház a pétervári kudarcok után fordult ismét a
szórakoztatóbb darabokhoz, fontosnak tartottuk megvizsgálni, hogy mi különbözteti meg
Granovszkij sajátos népszínházát az általuk elutasított 19. századi, főleg Goldfaden
nevéhez köthető színháztól, hiszen látszólag sok hasonlóságot mutatnak. Az intuíció
fontosságát kiemelve elsősorban az előadásokra jellemző tömegjeleneteket vizsgáltuk. A
jelenetek karneváli ábrázolása a Dionüszosz- és karneváli kultusz elméleteinek
megidézését tette szükségessé. Ezek segítségével a tudatos művészi esztétikai program és
ezzel szemben a jiddis kultúrában újszerű értéket, hangsúlyosan színházat alapítani vágyó
intuíció szerepét vizsgáltuk. Ezen keresztül egy sajátos expresszionista kifejezésmód
kialakulását vezethettük le.
A színház esztétikai programjában és hatásmechanizmusában kiemelt szerepet játszanak
Chagall festményei. Annak ellenére, hogy Chagall a képzőművészetet, a vizuális
ábrázolásmódot képviseli, láthattuk, hogy a modern és tradíció, a szent és profán
ütköztetése, illetve a nyelv és a szöveg tudatos használata legalább olyan fontos szerepet
tölt be nála is, mint az irodalmi alkotások esetében, ezért a Chagall művészete kapcsán
felsorolt jellemzők az irodalomra vonatkozóan is relevánsnak tűnnek, és általános
megállapításokra engednek következtetni.
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4. “DER EYBIKER SHTUMER PROTEST”. DOVID BERGELSO% OPGA G
CÍMŰ MŰVE
4.1. Bevezető
Dovid Bergelsont64 (1884–1952) a modern (szovjet) jiddis próza megteremtőjeként és Der
Nister mellett a legfontosabb képviselőjeként tartják számon, miközben irodalomszervezői
szerepe is mérvadó a Szovjetunió beli jiddis irodalom fejlődése szempontjából: az általa
életre hívott kijevi csoport mondhatni az egyetlen olyan irodalmi csoportosulás, amely nem
kötelezte el magát politikai-ideológiai célok kiszolgálása mellett, hanem egyedüli célja,
azaz a modern jiddis, elsősorban európai mintákat követő, „magas” irodalom
megvalósításán dolgozott.
Bergelson innovativitása minden bizonnyal ki nem apadó experimentációs tehetségében
gyökerezik: folyamatosan új utak, lehetőségek, stíluseszközök után kutatott, melyekkel
mind jobban és hűebben tükrözhette műveiben az átalakulóban lévő valóságot. Nokhem
Oyslender, Bergelson barátja és egyben a kor egyik vezető kritikusa szerint Bergelson
művészetének lényege mindigis az a művészi nyugtalanság volt, mely abban gyökerezik,
hogy miközben elérte örökölt művészi tapasztalatainak határait, az aktuális valóságot
akarja lefordítani az új művészi előérzetek nyelvére. Oyslender Jurij Tinyanov
irodalomevolució-elméletére hivatkozva megjegyzi, hogy a fejlődés legtermékenyebb
talaja sosem az uralkodó rendszer középpontjában, hanem annak peremén, azaz nem az
elfogadott tradíció folytatásában, hanem a művészi ábrázolás új, innovatív, művészileg
még felderítetlen, úttörő megvalósulásában rejlik. Oyslender szerint Bergelson művészi
fejlődését ennek értelmében két jellemző határozza meg: Bergelson korlátlan művészi
előérzete, valamint váratlan felfedezései, újításai (Krutikov arrating 168).
Krutikov Bergelson művészetében a folyamatos fejlődés és művészi megújulás mellett
egy alapvető fordulópontot határoz meg: a forradalom és a polgárháború eseményei felé
fordulást65,

amelyet

stilisztikai

váltás

is

fémjelez:

az

impresszionizmustól

az

expresszioniszmus felé való tolódás. Mindez elsősorban az 1920-as évektől kezdődően a
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Bergelson életrajzát a függelék tartalmazza.
Bár Bergelson 1918-ban írt Dikhtung un gezelshaftlekhkeyt (’Költészet és társadalmiság’ azaz költészet,
irodalmi tevékenység és a társadalmi rend) című esszéjében amellett érvel, hogy a művésznek távolságot kell
tartania az aktuális eseményektől annak érdekében, hogy ezeket művészileg ábrázolni tudja, a gyakorlatban
nem követte szigorúan ezen elvét, hiszen már az 1920-as évek elején a nem sokkal korábban befejeződött
forradalom felé fordult művészi érdeklődése (Krutikov, arrating 169).
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tér és idő, illetve a szereplők művészi ábrázolásában bekövetkező változásokban érhető
tetten.
Bergelson forradalom előtti műveiben a teret hierarchikus rend jellemzi, amelynek
részei a nagyváros, valamint a stetl és ennek kulcselemei. Ezzel szemben a forradalom
után, illetve hatására keletkezett műveiben a tér nem strukturálható világos hierarchia
szerint. A nagyváros és a stetl között térbeli szakadék keletkezése figyelhető meg, a
korábbi térbeli egységek pedig kisebb, egymással nem mindig kapcsolódó elemekre esnek
szét. A tér dezintegrációjának egyik jellemzője a „dejudaizáció”, azaz a zsidó jelenlétre
utaló jelektől mentes térábrázolás megjelenése. Az alakábrázolás is változik: míg korábbi
műveiben a szereplők individuumok, addig a forradalom hatására íródott művek esetében
gyakran típusokat látunk. A természet ábrázolása is megváltozik: jellemzővé válnak az
érzelmileg túlfűtött, metonímikus részletek. Krutikov kiemeli: miután a tér-idő kontinuum
dezintegrációja, illetve a szereplők deindividualizálása a német expresszionizmus egyik
jellemzője, így ez a párhuzam is azt támasztja alá, hogy Bergelson prózájának meghatározó
fordulópontja nem más, mint az expresszionizmus térnyerése művészetében. Ugyanakkor
érdekes, hogy ezen stilisztikai jellemzők kifejezetten akkor jelennek meg Bergelson
műveiben, amikor extrém szituációkat dolgoz fel: háborút, forradalmat, pogromokat.
Azokban a húszas években keletkezett műveiben, melyekben az aktuális realitás művészi
megfogalamzásra törekszik, a forradalom előtti stílus, ábrázolásmód és narratív struktúra
dominál. Ezt jól mutatja, hogy egészen 1927-29-ig nem sikerült a stetltől elforduló és a
forradalom egyetemes tematikáját feldolgozó, újszerű novellát írnia; a tematika új
látásmódot, új tér-koncepciót (a szűk és behatárolt stetl helyett) és új narrációs módszer
kidolgozását tette szükségessé, amely nehézségeket okozott Bergelsonnak (Krutikov,
arrating 169-170).
Meglátásunk szerint Bergelson Opgang című műve, melyet 1913-ban kezdett írni, de
csak 1919-re fejezte be és jelentette meg, eme változást jelzi előre. Maga Bergelson is egy
korszak zárásaként tekint rá, amelyet magánlevelezése is alátámaszt. Míg narratív
technikáját nézve az Opgang a korai művek sorozatába illeszkedik, addig hely- és időábrázolása már új irányt sejtet, amelyet jól tükröz maga az epigráf, illetve a cím
többértelműsége is. A stetl jelentése megváltozik, a nagyváros bemutatása a narrációban is
különbséget mutat. A műben sajátos tér-szerkezetet lehet felrajzolni. Ugyanakkor a
forradalom is tematizálódik: úgy tartjuk, hogy a két főszereplő forradalmi múltja is fontos
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szerepet játszik sorsuk alakulásában, ezért jelen dolgozatban az Opgang értelmezésén
keresztül kíséreljük meg bemutatni a modern szovjet jiddis próza egyik legbriliánsabb és
legmeghatározóbb alakját, Dovid Bergelsont, valamint a tradíció és modern kérdéseire való
válaszkeresést Opgang című művében.

4.2. Bergelson innovatív prózájának gyökerei
Bergelson írói pályafutása és világképe meglepően indult, majd érdekes változáson ment
keresztül.
Szülei korai halálát követően Bergelson idősebb testvéreihez került Kijevbe. A városban
ezidőtájt virágzó zsidó kulturális élet folyt. Bergelson barátjával, a későbbi kritikussal,
Nakhmen Meyzellel szabadon válogathatott a rendelkezésre álló, szinte végtelen
irodalomból. Már fiatalon megmutatkozott Bergelson művészi érzékenysége: tehetségesen
hegedült és színészkedett, ugyanakkor iskolai, tanulmányi előmenetele nem volt sikeres.
Belekezdett ugyan egyetemi tanulmányokba, azonban ezeket abbahagyta (Sherman,
Biography 8). Többféle gyökerű előképzettségéhez párosuló tudásszomja elsősorban
olvasási vágyában mutatkozott meg: a kortárs cionista sajtó olvasása mellett a szépirodalmi
műveket is kedvelte, amelyek közül a kortárs héber nyelvű irodalom és Csehov, valamint
Turgenyev nagy rajongója lett. Mivel családi öröksége lévén nem kényszerült munkát
vállalni, lehetősége nyílt kedvenc elfoglaltságának hódolni: saját írásaival bíbelődni. Mig
az 1905-ös orosz-japán háború és az azt követő gazdasági krízis a stetlekben élő zsidók
nagy részét egzisztenciális válságba taszította, Bergelson ebből szinte semmit sem
tapasztalt: Kijevben, ebben a számára paradicsomi függetlenséget nyújtó aranykalitkában
élte a fiatal művészek gondtalan életét. Mindebből adódóan sem a bolsevik-mensevik, sem
a zsidóságon belül alakuló ideológiai vitákból nem vette ki részét, az új, megbolydult
világtól szinte teljes mértékig elszigetelten élt.
Jiddis irodalmat akkor kezdett olvasni, mikor ő maga is elkezdett írni. Első műveit
héberül és oroszul írta, a jiddisre való átállást meglehetősen nehéznek találta. Saját
útkeresése közben először közvetlen elődjeire: a klasszikusra próbált támaszkodni.
Azonban ez nem elfogadást jelentett. Mendele stílusát idejétmúltnak találta, Perets
lengyeles dialektusát nem gondolta mérvadónak. Scholem Asch stetl-idealizációját
elutasította.

Egyedül

Sholem-Alekhem

stílusát

tartotta

kezdetben

követhetőnek.

Ugyanakkor mindennek a gyakorlatba való átültetésekor Sholem-Alekhem hőseinek
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bőbeszédűségével nem igazán tudott mit kezdeni, így saját stílusát kellett kidolgoznia.
Ennek során szakított a Sholem-Alekhem-i mindentudó, egyes szám harmadik személyű
narrátor hagyományával. Szereplőit elsősorban saját nyilatkozataik, vagy még ennél is
lényegesebben a ki nem mondott információk jellemezték. Műveit úgy építette fel, hogy
magára az elbeszélés módjára terelje a figyelmet, ezáltal a jiddis irodalomban korábban
nem tapasztalt, modernista próza alapjait fektette le (Sherman, Biography 10).
Az I. világháború kitörésével a cári hatóságok megerősítették a cenzurát, és 1915
tavaszán szinte minden jiddis nyelvű publikációt betiltottak. A helyzetet bonyolította az
1917-es forradalom is: a bolsevik hatalomátvétel ugyan viszonylagos szabadságot és a
kisebbségek nyelvén való kulturális felvirágzást is hozott, ugyanakkor fizikailag számolta
fel a stetl világát, ezzel megszüntette a jiddis irodalom egyik legfontosabb ihletadó
forrását, amely Bergelsont különösen érzékenyen érintette.
Az Opgangot 1913-ban kezdte el írni, de csak 1919-ben, azaz a forradalom és az I.
világháború után fejezte be. Bergelson egy későbbi levelében úgy ír erről az időszakról,
mint a művészi kreativitást megbénító béklyóról: „Úgy éreztem, hogy senkinek sincs már
szüksége szépirodalomra. […] Azt a következtetést vontam le, hogy az Opganggal
megírtam utolsó könyvemet. Nem volt többé mit mondanom, nem volt többé mit írnom…
Korábbi munkáimban a stetl végét mutattam be, a burzsoázia végét, annak minden
rétegében és árnyalatában; most az értelmiség halálát mutattam meg, akinek már nem volt
kihez szólnia…” (Sherman, Biography 18).
Az Opgangot tehát egy alkotói korszakot lezáró műként is értelmezhetjük, amely
ugyanakkor sok azonosságot mutat a lezárt korszak novelláival, elsősorban azok
narrációjával, míg tér-struktúrája már újszerű elemekkel gazdagodott. Mindennek pontos
megvilágítása céljából a következőkben az Opgang részletes elemzésére térünk át.
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4.3. Az Opgang világa66
4.3.1. A cím értelmezése
A címben szereplő ’opgang’ szó egy igéből képzett főnév. Yudel Mark Groyser verterbukh
fun der yidisher sprakh című szótárának negyedik kiadása az opgang szóhoz tíz különböző
jelentést sorol fel. A 2. számú jelentés: ’eltűnés’, ’önmagától véget ér’ (magyarul nehéz
eme értelmet főnévként visszaadni, ezért igei alakot használunk). A szó ’naplemente’
jelentéssel is bír. A szótár 10. számú értelmezése szerint az opgang egy titkos folyosót is
jelenthet, például pincében vagy kastélyban. (Jegyezzük meg, hogy ez az értelmezés a
mottót olvasva szintén relevánsnak tűnik.) A 3. számú bejegyzés szerint az opgang
jelentése ’veszteség’, mind pénzügyi, mind bármely más értelemben, így például morális,
etikai, ideológiai veszteséget, értékvesztést is jelenthet (Sherman, Introduction LI).
A szó több jelentését és ezek egyszerre jelen lévő relevanciáját tükrözi az is, hogy a mű
angol nyelvű fordításai is eltérő címmel jelentek meg. Golda Wermann fordításában a
Departing67, Joseph Sherman fordításában a Descent68 címet viseli. Werman nyilvánvalóan
az igei jelentésre (jiddis opgeyn, angol to depart jelentése ’elindulni’) helyezte a fő
hangsúlyt. Ezzel szemben a jiddis eredeti cím egy főnév, így statikus jelentést és állapotot
tükröz, miközben Werman az éppen aktuális, folyamatban lévő eseményt, csekeményt,
azaz aktivitást jelentő present continous nyelvtani alakot választja. A Sherman által
használt cím az eredeti jiddis sokrétű jelentést jobban visszaadja, miközben azonos szófajt
is használ, mint Bergelson.
A mű ismeretében tulajdonképpen az opgang szó mindegyik felsorolt jelentése releváns,
még a naplemente is, hiszen a novellában fontos szerep jut a természeti jelenségeknek,
napszakoknak és ezek ábrázolási módjának. Érdekes asszociáció lehet még a színházi
műszó, az abgang, amely azonos germán tőről fakad, mint a jiddis szó, és lelépést, a
szereplő színről való távozását jelenti. Meylekh hirtelen halálával ez a jelentés is
aktualizálódhat.
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Elemzésünk alapjául a regény 1999-ben megjelent, jiddis nyelvű kiadása szolgál (Bergelson, Dovid.
Opgang. New York: MLA, 1999) Az elemzésben fellelhető fordítások szigorúan szöveghű átültetések, saját
fordításban.
67

Werman, Golda. The Stories of Dovid Bergelson: Yiddish Short Fiction from Russia. Syracuse: Syracuse
University Press, 1996. 25-154
68
Sherman, Joseph. Descent. New York: Modern Language Association, 1999
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4.3.2. A mottó értelmezési lehetőségei
Bergelson mottóul Ezékieltől kölcsönöz egy idézetet. Maga az epigráf is a tér és a határok
problématikáját juttatja eszünkbe, miközben nem hagyhatjuk figyelmen kívül eredetét,
azaz a bibliai kontextust sem.
[És vive engem a pitvar bejáratához,] és látám, és ímé egy lyuk vala a falban.
[És mondá nékem: Embernek fia! ronts csak át a falon!] és átronték [a falon], és ímé egy ajtó
vala ott (Ezékiel 8.7– 8.8, Károli Gáspár ford.)69.

Az idézet tehát az út, a határ (fal és ajtó), valamint a határok átjárhatóságának, illetve
átnemjárhatóságának problémáit idézi, bár értelmezésekor bővebb kontextusa mellett sem
mehetünk el csukott szemmel70. az ajtó, azaz a jeruzsálemi Szentély ajtaja mögött Isten
megmutatja Ezékielnek, hogy Izrael hetven bölcse titokban bálványt imád, amelyre
válaszul és büntetésül Isten megsemmisíti Jeruzsálem városát. A zsidó nép pedig ismét
fogságba
69

esik,

ugyanúgy,

ahogy az

Egyiptomból

való

kiszabadulás

előtt

is

A Bergelson által tudatosan elhagyott, az eredeti szövegben […] jellel jelölt szövegrészeket ennek
megfelelően a fordításban is szögletes zárójelben közöljük.
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1.És lőn a hatodik esztendőben, a hatodik hónapban, a hónap ötödik napján: én ülök vala házamban, és
Júda vénei ülnek vala előttem és esék reám ott az Úr Istennek keze. 2.És látám, és ímé vala mintegy tűznek
formája, derekának alakjától fogva lefelé tűz vala, és derekától fogva fölfelé vala mint a fényesség, mint az
izzó ércz. 3.És kinyújta egy kézformát, és megragada engem fejem üstökénél fogva, és fölemelve vitt engem
a lélek a föld és az ég között, és bevive engem Jeruzsálembe isteni látásokban a belső kapu bejáratához, a
mely északra néz, a hol vala helye a bosszúság bálványának, a mely bosszúságra ingerel vala; 4.És ímé ott
vala Izráel Istenének dicsősége, a látás szerint, a melyet láttam a völgyben. 5.És monda nékem: Embernek
fia! emeld föl csak szemeidet észak felé. Fölemelém azért szemeimet észak felé: és ímé északra az oltár
kapujától áll vala a bosszúság ama bálványa a bejáratnál. 6.És mondá nékem: Embernek fia! látod-e mit
cselekesznek? A nagy útálatosságokat, melyeket Izráel háza itt cselekszik, hogy eltávozzam az én
szenthelyemtől. De még egyéb nagy útálatosságokat is fogsz látni. 7.És vive engem a pitvar bejáratához, és
látám, és ímé egy lyuk vala a falban. 8.És mondá nékem: Embernek fia! ronts csak át a falon! és átronték a
falon, és ímé egy ajtó vala ott. 9.És mondá nékem: Menj be és lásd meg a gonosz útálatosságokat, a melyeket
ezek ott cselekesznek. 10.Bemenék azért és látám, és ímé az útálatos csúszó-mászó állatoknak és barmoknak
mindenféle képei és Izráel házának minden bálványai vannak bevésve a falon köröskörül. 11.És hetven férfiú
Izráel házának vénei közül (ezek közepette Jaazanjáhu, a Sáfán fia) áll vala előttök, mindenik a maga
tömjénezőjével kezében, s a füstölőszer felhőjének illata száll vala fel. 12.És mondá nékem: Láttad-é,
embernek fia, Izráel házának vénei mit cselekesznek a sötétben, kiki az ő képes házában? mert azt mondják:
Nem lát minket az Úr, elhagyta az Úr ezt a földet. 13.És mondá nékem: Még egyéb nagy útálatosságokat is
fogsz látni, miket ezek cselekesznek. 14.És vive engem az Úr háza kapujának bejáratához, a mely északra
van, és ímé ott asszonyok ülnek vala, siratván a Tammúzt. 15.És mondá nékem: Láttad-é, embernek fia? még
egyéb, ezeknél nagyobb útálatosságokat is fogsz látni. 16.És bevive engem az Úr házának belső pitvarába, és
ímé az Úr templomának bejáratánál, a tornácz és az oltár között vala mintegy huszonöt férfiú, kik hátokkal az
Úr templomára és orczájokkal keletre fordultak, s ezek kelet felé leborulva imádták a napot. 17.És mondá
nékem: Láttad-é, embernek fia? avagy kevés-é Júda házának ily útálatosságokat cselekedni, a milyeneket itt
cselekedtek? hogy még a földet is betöltik erőszakossággal, és engem megint haragra ingerelnek, ímé, hogy
tartják a venyigét orrukhoz! 18.Én is búsulásom szerint cselekszem, nem fog kedvezni szemem, sem meg
nem szánom őket; s ha kiáltanak füleimbe nagy felszóval, nem hallgatom meg őket (Ezékiel könyve, 8.
fejezet. Károli Gáspár ford.).
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rabszolgasorsban sínylődött. Ezékiel könyvének egyik legmegrázóbb, legexpresszívebb
része a csontlátomás. Ennek fényében olvasva a mottót a haldokló stetl a halott Jeruzsálem
párhuzamaként is értelmezhető. Ugyanakkor a kontextus releváns lehet kortárs, aktuális
fénybe helyezve is. Nem pozitivista látásmódot, hanem Bergelson saját munkamódszerét
követve (mely szerint az aktuális történésektől némileg eltávolítva magát, de ezek
ábrázolására keres művészi kifejezésformákat) a bálványimádat, a hamis istenek, hamis
idolok imádata, majd a csontlátomás az aktuális politikai helyzetre is vonatkozhat. Ebben
az olvasatban a hirtelen sokak, még „bölcsek” által is imádott új ideológia egy fajta hamis
bálvány, a csontlátomás pedig e bálvány imádatához fűzött baljós előjelként is
értelmezhető, azt sejtetve, hogy az új bálvány imádata idővel ugyanolyan kilátástalan és
nehéz helyzetbe sodorhatja a zsidóságot, mint amilyenben korábban már élt.
Mindezek mellett meg kell említeni azt is, hogy Ezékielt nem csak a rombolás, de az
újjáépítés prófétájának is tartják, így az újrakezdés, illetve az újjáépítés potenciálját is
hozzá kell értenünk a szöveghez, függetlenül attól, hogy ez a jelentésréteg aktualizálódik-e
a műben.
Fontos kiemelni, hogy Bergelson nem a teljes prófétai szöveget idézi, csak bizonyos
részeit. Azokat a szövegrészeket hagyja el, amelyeket Isten mond, és csak azokat idézi,
melyek a próféta egyes szám első személyben elhangzott szavai. Mindez egy, a narrációra
is utaló eredményhez vezet: Bergelson monologikussá teszi az eredetileg párbeszédes
formájú bibliai szöveget. Ezzel egyrészt érzékelteti, tudatosítja az egyik szereplő
beszédének elhagyását, másrészt a hiányzó szövegekre a meglévőkből enged
következtetni.
Az isteni szó elhagyásával a szöveg kétszeresen is sajátos deszakralizáción megy
keresztül. A bibliai szöveg bárminemű önkényes szerkesztése, megvágása, mondatok és
szavak sorrendjének cseréje a bibliai szöveget szentként és isteni eredetűként tisztelő
vallások szerint nem megengedett. A szöveg szabad kezelése azt mutatja, hogy Bergelson a
bibliai szövegre mint szövegre, pretextusra, az alkotó által szabadon alakítható és
értelmezhető előtörténetre, nem pedig mint szent írásra tekint. Ezzel párhuzamosan Isten
hangjának tudatos eliminálása magának Isten jelenlétének és létének a tagadását is
szimbolizálhatja.
Az isteni szólamon kívül Bergelson a „fal” szót is tudatosan kihagyja az „átronték” szó
után. Mivel a „fal” szó kitalálható a kontextusból, hiánya nem kifejezetten kölcsönöz új
értelmet a szövegnek, bár kétségtelen, hogy hiányával a két mondat közötti kohézió
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gyengül. A falon való átrontás, majd újabb falba, korlátba, akadályba, lotmani
terminológiával élve határvonalba való ütközés Bergelson művészetét, illetve az Opgang
keletkezésének körülményeit ismerve több jelentéssel is bírhat. Szimbolizálhatja a művészi
munkát, az alkotás folyamatát. Bővebb értelemben Bergelson egyre újabb és újabb
módszerek iránt való érdeklődésének és kísérletező vágyának is lehet a szinonímája.
Ugyanakkor a kis rés mögött megbúvó nagy ajtó képe a megismerés folyamatára is utalhat:
eszerint minden probléma megoldásával nem magához a lényeghez, hanem egy újabb
problémához

kerülünk

közelebb.

Ez

utóbbi

értelmezési

lehetőség

Bergelson

alakábrázolásához is közelebb vihet bennünket. Bergelson korai novelláira – és ebből a
szempontból az Opgang is e lánc tagja – jellemző, hogy kiemelt figyelem illeti meg a
szereplők pszichológiai jellemvonását, belső, lelki folyamataikat. A rétegenként haladó,
egyre

mélyebb

megismerés

a

psziché

bonyolultságát

és

az

emberi

lélek

megismerhetőségének nehézségét, ezáltal a művészi alakábrázolás sokrétűségét is
eszünkbe idézheti. Sherman szerint a résen át bemutatott, azaz a rés mögül megfigyelt ajtó
a narrátori szemszögre és az ábrázolásmódra is utalhat (Sherman, Introduction XXXVIII).
4.3.3. Az elemzés irányvonalai
A mű in medias res módjára egy temetés bemutatásával kezdődik, ahol a narrátor, mint egy
külső szemlélő elmondja, hogy Meylekh-et eltemették, mégpedig a kisvárosi temető
szélére; temetésén szinte az egész stetl jelen volt. Ezzel a technikával a mű első mondatától
kezdve jelen van az, aki a mű valóságából eltűnt: a halott Meylekh. Meylekh, ahogy
később megtudjuk – és amire a periferiális sírhely is utal – öngyilkos lett. A szereplők
Meylekh halálának okát keresik, de nem egy klasszikus bűntény felderítésére jellemző,
aktív cselekmény keretében. Az egyes szereplők gondolatai, emlékei, érzelmei alapján
derül fény nem csak Meylekh előéletére. Egyre teljesebb képet kapunk magáról Meylekh
figurájáról, továbbá a személyéhez köthető emberi kapcsolatokról is. Mindezen keresztül
természetesen sajátos kép rajzolódik ki a stetl lakóiról és a stetl-beli viszonyokról is.
Meylekh halálának pontos okát a mű explicit módon nem mondja ki, azonban célunk,
hogy elemzésünkkel felmutassuk a lehetséges magyarázatokat, amelyek a mű valóságán
túlmutatnak, így érthető, ha a szöveg szintjén nem kerültek – nem kerülhettek –
megfogalmazásra.
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Éppen a mű nem lineáris szerkezetéből adódóan kifejezetten nehéz egy lineárisan
szerveződő értelmezés felépítése, ehelyett egy-egy kiemelt szempont szerinti elemzés
kínálkozik. Ahhoz, hogy minél árnyaltabban rávilágíthassunk a tradíció és modern
találkozására adott művészi válaszokra és Bergelson innovativitására, a következő
szempontok figyelembe vételével járunk el:
-

mindenekelőtt Bergelson narrációs technikájának szentelünk figyelmet

-

majd a szereplők nevének és állandó jelzőinek segítségével próbáljuk meg

összetett figurájukat értelmezni, amelynél figyelembe vesszük az egyéni élettörténeteket
és a családi háttérről tudható információkat is.
-

a mű központi, azaz legfontosabb tereinek szemiotikáját Lotman elméletéből

kiindulva világítjuk meg, így a szereplők figurájának és egymáshoz való viszonyának
további értelmezési lehetőségét keressük

4.4. Bergelson újító nyelvalkotása
Bergelson nyelvhasználata és narrációs technikája teljesen új stílus születését
eredményezte a jiddis irodalomban. Míg a klasszikusok által alkotott irodalmi művek
nyelve egy olyan jiddisre támaszkodik, amely élő, beszélt nyelv, addig Bergelson jiddise
nagyon kifinomult, mesterséges, távolságtartó, és néha archaikus is. Több kritikusa éppen e
mesterségességet rója fel neki, arra hivatkozva, hogy senki nem beszél így. Ismerve
Bergelson novátori törekvéseit, ez a kritika tulajdonképpen dicséret is, hiszen azt mutatja,
hogy sikerült elszakadnia elődei nyelvhasználatától. Bergelson nyelve egy ugyan nem
élőbeszédből vett nyelvhasználatot tükröz, azonban a beszélt élő nyelvre reflektál sajátos
módján, így tehát tulajdonképpen újraalkotott nyelv. A nyelv újraalkotása a művészi
alkotás része, tudatos tevékenység, amellyel Bergelson megkülönbözteti az automatikus
folyamat eredményét, azaz a beszélt nyelvet az új, tudatosan felépített és használt irodalmi
nyelvtől (Mantovan 90). Bergelson ezzel az elidegenítésen alapuló nyelvalkotással és az
így létrehozott eminens irodalmi nyelvvel a modern jiddis irodalomban is egyedülálló.71
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A modern szovjet jiddis prózairodalom másik meghatározó alakja Der Nister (Pinkhas Kahanovitsh írói
álneve), aki szintén a kijevi csoport tagja volt. Azt, hogy a kijevi csoportot kifejezetten az új irodalomra való
törekvés és a kísérletezés motiválta, és nem ideológia, politikai elkötelezettség, vagy közös esztétikai
program tartotta össze, jól példázza Bergelsonnak Der Nister szimbolikus prózájáról írt véleménye, amely azt
jelzi, hogy a csoporton belül is megőrizték az alkotói függetlenséget, és a külső szemlélő kritikai látásmódját.
„Nister Zibn pastekher (’Hét pásztor’ – B-N.B.) című munkája (melyet szabadvers formájában írt) eltekintve
nyelvezetének excentricitásától (ez a fiatalember megérdemli, hogy megbüntessék azért, hogy a jiddisből
nem-zsidó nyelvet csinál), egy igazán eredeti kompozíció: olyan szépség, amelyet csak ritkán, ritkán találni.”
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Láthattuk, hogy Bergelson „mesterséges” nyelve nem a korábbi irodalmi nyelv
átalakításával jött létre. Sokkal inkább a klasszikusok, főként Sholem-Alekhem
nyelvezetének ellenpólusát látjuk benne: nyelvalkotásában egyszerűsíti, megtisztítja a
jiddist. Nem a beszélt nyelvet adja vissza, tehát mondatai egyszerűbbek és letisztultabbak,
nem használ többszörösen összetett körmondatokat. (Az olvasó számára értelmezési
nehézséget sokkal inkább narrációs technikája okoz, amelyre a későbbiekben részletesen is
kitérünk.) Jelentősen kevesebb hebraizmust használ, mint a klasszikusok. Azáltal, hogy a
beszélt nyelv pezsgő, élő ritmusa helyett a szereplők lelkiállapotának, gondolatainak és
érzelmeinek bemutatását helyezi előtérbe, a pulzáló élő nyelv hagyományos témái helyett
pszichologizáló, az individuum megismerésére fókuszáló nyelvet hoz létre (Mantovan 91).
Bergelson nyelvhasználata kialakulásának hátterében társadalmi jelenségek is állnak: a
tanult, szekularizált, és mobilis zsidó értelmiség és burzsoázia megjelenése, akik nem csak
értik, de igénylik is a modern irodalmi alkotásokat. Mantovan is kiemeli: a klasszikusokat
követően az írói szerep átértékelődött. A jiddisül alkotó író, költő már nem didaktikai,
felvilágosító szerepet játszik; az irodalmárság foglalkozássá, munkává, hivatássá lett, az író
tudatosan figyelte önmagát és az alkotói folyamatot is. Realizálta mestersége és a jiddis
nyelven történő írás problémáit, nehézségeit, és ezek megoldására, illetve az újonnan
felmerülő kérdések megválaszolására már nem csak tradicionális gyökereihez fordulhatott:
a modern jiddis írók által jól ismert, európai, illetve orosz irodalom és kulturális örökség
teljes arzenálja rendelkezésükre állt (Mantovan 92).

4.3.4. %arráció
Az Opgang összetettsége egyrészt sokfajta olvasatot és asszociációt indukál, másrészt az
egymással többször, több síkon is összefüggésben lévő szálak a mű megfejthetetlenségéhez
vezetnek, emiatt nehéz ok-okozati összefüggések szerinti, „klasszikus” műértelmezést
készíteni. Az értelmezés nehézségének forrása elsősorban az összetett és több tényezőtől
függő narráció, ezért a következőkben ennek szentelünk figyelmet. Meglátásunk szerint a
mű narrációjának vizsgálatakor különös figyelmet kell szentelni a narratív struktúrák
(idézi Mantovan 91) Bergelson kritikája egyben arra is enged következtetni, hogy a kreatív nyelvalkotás, egy
újfajta irodalmi nyelv kialakítása Bergelson mellett más alkotóknál is központi szerepet játszott. A jiddis
nem-zsidó nyelvvé változtatásának kritikája egy további, izgalmas kérdést is felvet. Bergelson, ahogy láttuk,
a szóbeli nyelvhasználatra alapuló nyelvet elveti, és alkotásai nyelveként egy, a beszélt nyelvet is ismerők
szerint mesterséges nyelvet alkot. Felmerül a kérdés, vajon mely szempontok szerint válik Bergelson
szemében nem-zsidóvá Der Nister alkotásainak sajátos nyelvhasználata? Mit jelent Bergelson számára a
jiddis, mint zsidó nyelv, ezen belül mit jelent a zsidó szóra helyezett hangsúly? A kérdés megválaszolása
további kutatómunkát igényel, így nem képezi jelen dolgozat részét.
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formai megjelenésének is. Ugyanakkor, ahogy említettük, Bergelson sajátos narrációja
több elem összjátékából alakul ki. Ezért a narráció vizsgálatának keretei között vizsgáljuk
meg Bergelson alakábrázolását, valamint a mű időstruktúráját, ezen belül is a zsidó
ünnepek és a tradicionális zsidó holdnaptár, a luakh szerepét. Fontos szövegszervező
motívum az írás és alkotás különböző formáinak megjelenése a műben, amire szintén e
fejezeten belül térünk ki.
A mű Meylekh temetésének eseményével kezdődik, melyet a narrátor múlt időben ír le.
Látszólag a mű központi eseménye Meylekh öngyilkossága, a szereplők, illetve maga a mű
is ennek okaira keresi a választ. Joseph Sherman, a jiddis kiadás szerkesztője és az Opgang
legelismertebb angol fordításának szerzője úgy véli: azért nem tudunk az öngyilkosság
okán feltett kérdésre „klasszikus” választ adni, mert az olvasó nem tudja „teljesen
megérteni” a művet. Egyrészt, mert nincs semmi, amit meg kellene értenie, másrészt
viszont túl sok minden van, amit fel kellene fognia (Sherman, Introduction XXIV).
Arra a kérdésre tehát, hogy miről is szól az Opgang, tévedés lenne azt válaszolni, hogy
Meylekh halálának okát próbálja felderíteni. A mű sajátos szerkesztésében több olyan
motívum is kiemelhető, amely végigvonul a mű egészén, és tulajdonképpen az adott
motívummal kapcsolatban feltett kérdésre keresi a választ. Érdekes, hogy ezen szálak
mindegyike Meylekh alakjához kapcsolható, az ő figurájában futnak össze, így látszólag az
oknyomozást segítik, ugyanakkor egy második jelentési szinten egy-egy, a korra és az
ábrázolt társadalomra jellemző, általános problémát vetnek fel. Tulajdonképpen ezekben a
motívumokban érhető tetten a tradíció és modern találkozása. Ezek közül a
legfontosabbak:

Meylekh

öngyilkosságának

oka;

a

szerelem

keresése

és

be(nem)teljesülése, illetve a házasság és a férfi-női kapcsolat értelmezése. Kiemelendő
továbbá a beszéd és a kommunikáció problémája is.
A tradíció – modern környezetben való – átértelmezése a mű időstruktúrájában érhető
tetten legszembetűnőbben, amit a következőkben vizsgálunk meg tüzetesebben.

4.3.4.1. Az Opgang időstruktúrája
„Késő délután a kisvárosi temetőben eltemették Meylekh-et.” Ez a mondat nyitja az
Opgang szövegkorpuszát – azonban a mondat csak a leírt szöveg nyitómondata: a műben
feldolgozott, „elbeszélt” idő jóval tágabb. Az Opgang időbeni kiterjedése a Meylekh
temetése előtti időkre, egészen a két főszereplő, Meylekh és Khayim-Moyshe gyerekkoráig
nyúlik vissza, ahová a jelenből kisebb-nagyobb időbeni távolságokat megtérve ugrunk
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vissza a szereplők visszaemlékezései, dialógusai, álmai alapján. Az ebben az egyszerű,
rövid mondatban közölt jelentős információ önmagában hordozza a vég, a lezárás
jelentésrendszerét is, időben és térben egyaránt: a halál az örök nyughelyre való temetéssel
teljesedik be. A mű időbeni szerkezete, ahogy erre már utaltunk, nem lineáris, az
események nem kronologikus sorrendben követik egymást, az idő tehát több dimenzióban
fut.
Az idő további aspektusból is bemutatásra kerül: nem csak az átélt és megélt időt
tapasztaljuk

különböző

módon,

illetve

az

egyidejű

történéseket

különböző

időértelmezésben, hanem fontos szerep jut a luakh-nak, a zsidó holdnaptárnak, és a zsidó
ünnepeknek is72.
A luakh, mely a zsidó hagyományt jelképezi, az idő mérésének és értelmezésének egy
újabb aspektusát szimbolizálja, mégpedig a zsidó hagyományos történelemszemléletet.
Míg Markish Di kupe című poémáját értelmező fejezetünkben erre az idő- és
történelemszemléletre részletesebben is ki kell, hogy térjünk, addig Bergelson regényében
kevéssé releváns jelentéssíkot alkot. Míg a hagyományos szemlélet minden ünneppel
kapcsolatban megidézi a mitikus időt, az ünnephez kapcsolódó történelmi eseményt és az
ünnep liturgiai-intertextuális vonatkozásait is, addig az Opgangban az egyes ünnepek
szinte üres sémává válnak73, és szerepük szinte kizárólag az évszak és a kapcsolódó
időjárás meghatározása. A hagyománnyal összevetve az Opgang újabb eltérést is mutat.
Míg a zsidó naptár holdnaptár alapú, addig az Opgangban nem a Hold, hanem a %ap válik
a központi égitestté, mely az idő mű-beli alapegységét: a napot (nappal és éjszaka
váltakozását) behatárolja. Továbbá a Nap a tavasz és a nyár uralkodó és jellemző égiteste.
Meylekh halála tavasszal történik, az Opgangban ábrázolt jelen idejű események tehát ezt
követően, késő tavasszal és nyáron játszódnak, így a Nap perzselő erejének kiemelt szerep
jut. A regényben több esemény is Tamuz havához, illetve elsősorban a jellemző Tamuzi
napsütéshez és hőséghez kötődik. Tamuz hava mindig 29 napos, és mindig júliusra esik.
Ebből adódóan a csonkaság, a nem-teljesség képe, és a perzselő hőség kapcsolódik hozzá.

72

A luakh eredetileg a csillagászati idő és ennek megfelelően az év különböző napjainak és ünnepnapjainak
megjelölésére szolgált oly módon, hogy az illető napok liturgiájára is pontos felvilágosítást nyújtson. Luakhok héber nyelven már a könyvnyomtatás kezdete óta jelentek meg.
73
Kivételt képez ez alól pészah ünnepe, amely a zsidó hagyományban az Egyiptomból való megmenekülés, a
megváltás, míg a keresztény hagyományban az utolsó vacsora és a kereszre feszítés idejét idézi. Mindezek
fényében az, hogy Meylekh pészah után halt meg, alátámaszthatja elemzésünk későbbi feltételezését, mely
szerint alakja sajátos Krisztus-figura. Pészah ünnepének, mint a zsidó és keresztény hagyomány találkozását
is szimbolizáló motívumnak a Di kupe című Markish-poéma elemzéséről szóló fejezetünkben szentelünk
kiemelt figyelmet.
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A hőség emberekre gyakorolt hatása miatt Tamuz havát szokás az őrület motívumával is
összekapcsolni.
A haldokló világgal szemben az örök körforgású természet a hangulatok hordozójává
vagy megerősítő körülményévé lép elő. Láttuk, hogy a központi égitest, a Nap nem az
éltető erőt, hanem a perzselő, őrjítő ember feletti erőt jelképezi, ez tehát arra utal, hogy a
természet erői sem mindig pozitívak.
A természet részeként definiálható égitestek, ezen belül is a Hold a mű
időmeghatározásában is szerepet kap. Tekintettel arra, hogy a luakh holdnaptár,
időmeghatározása a természettől függ, és szervesen kapcsolódik az objektív „természeti
időhöz”, azaz a Hold fázisaihoz, a természet rendjéhez és idejéhez. Tulajdonképpen tehát a
hősök szubjektív időérzékelését a luakh, az idő objektív mérésére szolgáló rendszer egy
évezredek óta létező, mindent átfogó, egyetemes szisztéma részévé teszi. A természet
hangulatfestő szerepét az alábbi idézetek is jól példázzák:
„Ott, a város másik, alacsonyan fekvő végében egy kis patakocska csordogált mormogva a
köveken; egy goj74 nő mosott, a közelben egy almafa állt virágba borulva, és senkit, de senkit
sem zavart, hogy az ég Svüesz75 idején egész nap borús volt.” (3. oldal)
„Az ablakok nyitva voltak. A nap erősen perzselt rajtuk keresztül. Leengedte a rövid piros
függönyöket és fehér ingében lefeküdt az ágyra. De a függönyök nem segítettek. A hosszú,
forró nyári nap üressége egészen idáig áthatolt.” (113. oldal)

„[Khanke] Motikkal [a kisöccsével] együtt indult el, és ismét szembetalálta magát az égető
forrón ömlő napfénnyel, Tamuz havának egyik hosszú napjával. Fájdalmas volt és végtelen ez
a nap. Rövid árnyai alig moccantak, alig vonszolták magukat, ugyanúgy, ahogy a belső
nyugtalanság sem mozdult.” (131. oldal)

4.3.4.2. A szereplők
A fragmentáltság, és ezzel párhuzamosan az összetettség, a többrétegűség, a nehezen
megismerhetőség természetesen a szereplők élettörténetében, illetve nevükben is
megjelenik, ezért érdemes ezekre is figyelmet fordítani.
A szereplőket több, közös jellemző is összeköti.
74

A jiddisben a goj szó nem pejoratív: a nem zsidóra vonatkozik.
Sávuot vagy jiddises kiejtéssel Svüesz ünnepe: Sziván hónap 6-ra (május-június) eső ünnep. A
gabonaaratás és a Tóraadás ünnepe. A ünnep liturgiájának alapja Rut könyve.
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A főszereplők kivétel nélkül csonka családból származnak, vagy a saját családjukban
hiányzik a család egy fontos tagja: nincs feleségük, vagy nincs gyermekük. Yitshok-Ber
megromlott kapcsolatban él örökké beteges feleségével, gyermekei nincsenek. Dr. Grabayt
felesége elhagyta. Meylekh-et édesanyja nevelte, tőle távol élt a nagyvárosban, illetve
Rakitnében is. Khayim-Moyshe családjáról nem tudunk semmit, csupán apját említi. A
lányok a gazdag Poyzner-családot leszámítva ugyancsak árvák, félárvák, vagy nem
ismerjük a családjukat.
Legtöbbjük rakitnei születésű, és ha el is hagyták a kisvárost, valamilyen okból mégis
visszatérnek ide. Meylekh-ről pontosan tudjuk, hogy nem rakitnei születésű, és azt is, hogy
politikai tevékenységet is folytatott, amiért két évre száműzték a nagyvárosból. Ő tehát
„idegen”, aki látszólag a nyugodt élet megteremtése érdekében érkezik Rakitnébe.
Khayim-Moyshe érkezésének közvetlen oka a Meylekh temetésén való részvétel, bár
miután egyre többen kérdezik tőle érkezésének okát, furcsa választ ad önmagának is: azért
jött ide, hogy a „projektet” elvégezze, hogy megnézze, képes-e kivitelezni a fontos
projektet – amiből öngyilkossági ötletre asszociál az olvasó. Kettejük kapcsolatának
értelmezéséről a későbbiekben külön bekezdésben szólunk.
A hősök egy részének, így elsősorban a női szereplőknek mind család, mind
keresztnevét ismerjük: Khanke Lyuber, Khava Poyzner, Etl Kadis. A három legfontosabb
férfi főszereplő: Meylekh, Khayim-Moyshe és Yitshok-Ber. Őket csak keresztnevükön
szólítják a novellában, családnevükről nem tudunk meg semmit. Preger és Dr. Grabay
pedig csak családnevükön ismertek.
Fontos szerep jut a családi állapotnak is, az egyéni élettörténetnek, illetve a
foglalkozásoknak.
A mű szövegének kezdetén, a temetéssel párhuzamosan látjuk a kisváros közepén, a
piactéren Yitshok-Ber-t, a nagydarab, morózus figurát. A páros keresztnév nem szokatlan
a vallásos környezetben. Yitshok-Ber esetében ez is utalhat vallásos múltjára. A névpár
első tagja a bibliai Izsák askenázi, jiddises kiejtése. A második tag egy germán eredetű
jiddis szó, jelentése ’medve’. A név első tagja ősapai figurává emeli Yitshok-Bert, akit
Meylekh és barátja, Khayim-Moyshe valóban apaként tisztel. A mogorva Yitshok-Ber
tulajdonképpen csak e két szereplővel tud kapcsolatot teremteni. Yitshok-Bernek és
feleségének nincsenek gyermekei, ami szintén a bibliai Izsákkal rokonítja őt. A ’medve’
jelentésű második név egyrészt Yitshok-Ber termetére utalhat, másrészt sajátos szemiotikai
kapcsolatba hozza őt lakhelyével, az erdővel. Yitshok-Ber tehát az erdei világ ősatyja.
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A Meylekh szó jelentése király. Khayim-Moyshe, ugyanúgy, ahogy Yitshok-Ber páros
keresztnévvel rendelkezik. A Khayim név gyökere az ’élet’ szó, a Moyshe a Mózes jiddises
változata. Meylekh esetében felmerül, hogy milyen ország királya ő, aki folyton mosolyog
és hallgat, aki eldobja magától az életet. Khayim-Moyshe azonban nevének megfelelően
vitális, erős, és míg Meylekh a halált, Khayim-Moyshe az életet jelképezi, illetve választja.
Neveik értelmezése azonban ennél sokkal több lehetőséget rejt, melyre a két fiú sajátos
kapcsolatának bemutatásakor térünk ki a későbbiekben.
A női szereplők közül Khanke és Khava bibliai keresztneveket viselnek (Hanna illetve
Éva). Családneveik is érdekesek. A Lyuber családnév a szláv-orosz „szeretni” igére, és a
szerelem főnévre enged asszociálni. Etl Kadis76 családneve a zsidó hagyományban a
halottakért mondott Kaddis ima nevének hangzására hasonlít. Poyzner neve bár bizonyára
lengyel eredetű, de hangzása eszünkbe idézheti az angol/francia poison (’méreg’) szót is. A
három lány családnevének eme magyarázatával tulajdonképpen felrajzolható Meylekh-hez
való viszonyuk is. Az önmagát vélhetőleg megmérgező, immáron halott (halál– Kaddisima– Etl Kadis) Meylekh-hez e három lányt gyengéd szálak és beteljesületlen szerelem
(любовь – Lyuber – szerelem) érzelme fűzte.
Minden szereplőhöz kapcsolódik egy vagy több tulajdonság, amely a szereplő állandó
jelzőjévé válik. Érdekes, hogy ezek az állandó jelzők általában a szereplő külső
megjelenésének, fizikai valójának egy-egy részlete; nem egyszer groteszk és ironikus
narrátori látásmódot sejtetve.
Meylekh jellemzője, hogy mindig félszegen mosolyog. Yitshok-Bert elsősorban
testalkata, nagy szakálla, mélyen ülő szemei és bozontos szemöldöke jellemez. Etl Kadis, a
fáradt és szinte kővé meredt arcú, volt egyetemista diáklány hónapokon át némán
hallgatott, és bezárkózva ült szobájában. A rakitneiek ezt lázadása jeleként fogták fel,
illetve a világtól való elvonulásként értelmezték. Ugyanakkor másik gyakran emlegetett
jellemzője, hogy szobájának ablakában minden éjjel lámpát gyújt. Ha tehát el akarna bújni
a világ elől, nem adna ilyen látható jelet magáról – fogalmazza meg mindezt a TalmudTóra iskola tanára, Preger, akit mindig három ujjával tolja fel orrára szemüvegét, és
egyáltalán nem veti meg az italt. Khanke Lyuber, a nagy szemű, 19 éves fiatal lány néha
sokat és mindenféle erőfeszítés nélkül tud beszélni, és „eközben az embernek az volt az
érzése, hogy ő belül teljesen sima: a szavak nem tudnak ott bent miben megkapaszkodni.”
76

ejtése: „Kádisz”
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Khava Poyzner jellemzését Khayim-Moyshe szemszögéből látjuk. Ő első látásra
beleszeretett a magas, vékony, kiemelkedően szép lányba, akit alkata mellett (a szépséggel
erős ellentétben álló) kidülledt szeme jellemez, és az, hogy mindig magas sarkú cipőt hord.
Doktor Grabay is gyakran mosolyog, ilyenkor szürke szeme körül a szarkalábak is
mosolyognak. Doktor Grabay visszatérő szavajárása, hogy „Nem számít”. Ezzel
kommentál mindent, még azt is, hogy felesége elhagyta.
Bergelson alakábrázolási módszeréből több következtetést is levonhatunk. Egyrészt a
teljes és alapos bemutatás helyett a metonimikus ábrázolásmód előtérbe helyezése arra is
utalhat, hogy a szereplők, az emberi figurák teljességgel megismerhetetlenek. A részletek
információhordozó és azonosításra alkalmas tulajdonsága eszünkbe idézheti a mottóul
választott szövegrészt is, mely szerint Ezékiel, az elbeszélő egy résen át szemléli az
eseményeket. A résen át való szemlélődés mindent fragmentáltan, de koncentráltan láttat,
ilyenkor részek válnak egésszé, egy egész alak megjelenítőjévé. Az ismételt és változatlan
jellemzők a változtatás lehetőségének kizárását is jelenthetik, azaz az egyes szereplők nem
képesek a megújulásra. Az állandó jelzők ismétlése egyben lassítja a szöveg ritmusát is,
hiszen ezek a jelzők már nem hordoznak releváns információt.

4.3.4.3. Az Opgang narrációjának formai jellegzetességei
Láthattuk, hogy a műnek csak egy szerkezeti egysége foglalkozik a tényekkel. Miközben
látszólag Meylekh halálának okára keresik a választ, más idődimenziók és jelentésrétegek
is bekerülnek a szövegfolyamba: a különböző idősíkok mozaik-szerű egymás mellé
rendelésével megszűnik a lineáris szerkezet. Ez azt eredményezi, hogy egymástól szinte
függetlenül sorakoznak egymás után a képek, a szituációk. Az egymással esetleg
párhuzamosan, egyidőben történő eseményekről, avagy az egymással kapcsolatban lévő
eseményekről nem tudunk, hiszen nincsen az események és a figurák felett álló, mindig
jelenlévő, „tudósító” narrátor, aki a szükséges információkat megadná. A szereplők
kimondott és ki nem mondott gondolataiból, emlékeikből, ezek felidézéséből vagy
újraéléséből, illetve álmaikból derül fény múltjukra, egymás közötti viszonyukra.
Felmerülnek világuk kimondott és kimondatlan egzisztenciális kérdései, amelyekre
részben választ is adnak. Ebből adódóan az Opgang elemzésének egyik nehézsége abban
rejlik, hogy nem lehet egy-egy izolált szemszögből vizsgálni, egy-egy részletet kiragadva
elemezni, hiszen benne minden mindennel összefügg, számos esetben egy-egy dolgot csak
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egy másikon keresztül érthetünk meg. Így például Khanke álmából érthetjük meg, miért is
kellett Khayim-Moshénak a faluba érkeznie; Khayim-Moyshe álmaiból és belső
dialógusaiból érthetjük meg, milyen viszony fűzi őt Meylekh-hez. Preger gondolataiból
értjük meg, miért ég Etl ablakában a lámpa. Az Opgang tehát azáltal, hogy elveti a lineáris
cselekményvezetést és megnöveli a fabula és a szüzsé közötti távolságot, nyilvánvalóan az
epikum feloldására77 törekszik. Ez az irányvonal a 19. század végének és a 20. század
elejének európai irodalmával rokonítja a művet. Bár Bergelson nem a kronológiailag őt
megelőző jiddis irodalomra támaszkodik, tévedés lenne azt hinni, hogy teljesen
gyökértelen, és minden előzmény nélkül, a semmiből toppant be a jiddis irodalom
színpadára, miközben művei kétség nélkül az irodalom élvonalába sorolják. Bahtyin óta
tudjuk, hogy a regény megújulásának képessége éppen abban rejlik, hogy nem alakult ki a
műfajnak évszázados kánonja. A regény műfajára – érdekes párhuzam: ahogy a jiddis
nyelvre is – ezáltal egy sajátos nyitottság jellemző: képes befogadni más műfajokat és
azokat integrálni. Nem meglepő, hogy az ok-okozati összefüggéseket leíró lineáris
szövegszerkesztést épp a forrongó, kaotikus időkben, azaz a huszadik század küszöbén
váltják fel újszerű kezdeményezések. Ezen túlmenően a jiddis nyelvű, a 20. század elején
keletkező narratív szövegek, ahogy ezt kultúrtörténeti áttekintő fejezetünkben láthattuk, az
európai politikai-társadalmi változások mellett a saját kulturális és társadalmi közegben
végbement átalakulásokra is reflektálnak. Évszázados társadalmi struktúrák, szerepek,
mítoszok semmisülnek meg néhány év alatt. Eközben új társadalmi rétegek alakulnak ki:
munkásosztály és új zsidó burzsoázia. Az évszázados keretek felszámolása és elvesztése –
hiába nyit új utakat – a bizonytalanság érzését is magával hozza. A korábban
megdönthetetlennek tűnt értékek megsemmisülnek, az örök érvényűnek hitt igazságok
megkérdőjeleződnek, az új értékek radikális térnyerésével eltűnnek a racionális válaszok,
az ok-okozati összefüggések. Ha feltételezhetően vannak is általános, sokak által
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Az epikum feloldása a regény műfajára jellemző, ezzel szemben az Opgang műfajmeghatározása
meglehetősen problématikusnak tűnik. Az angol nyelvű szakirodalom - a Bergelsonról született szakirodalom
szinte kizárólag angol nyelvű – novellaként kategorizálja. Bergelson saját maga nem jelzi a mű műfaját.
Feltétlenül érdekes és jövőbeni kutatás alapanyaga lehet Bergelson kéziratainak, fennmaradt levelezésének
áttanulmányozása is. Az Opgang terjedelme alapján (a jelen elemzés alapjául is szolgáló 1999-es, nyomtatott
kiadásban mintegy 230 oldal) úgy tűnik, kimeríti a novella és az elbeszélés kritériumait, ugyanakkor a
kisregény elnevezést sem nem tartjuk igazán szerencsésnek. Leginkább az orosz повесть lenne megfelelő.
Mindazonáltal ha szemügyre vesszük, hogy milyen világirodalmi hatások érhetőek tetten, milyen
intertextuális források idézhetőek fel elsősorban a narráció terén, úgy elkerülhetetlennek tűnik, hogy a 19.
század végi, illetve 20. század eleji, a regényirodalomban megfigyelhető narrációs változásoknak is figyelmet
szenteljünk.
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mérvadónak tartott értékek, akkor is kimondhatatlanok: sem ideális nyelvi eszköztár, sem
ideális formai keretek nem állnak rendelkezésre, hiszen „minden egész eltörött”.
Az új rendszer, ahogy utaltunk rá, egzisztenciális kérdéseket is felvet. A stetl
megszűnésével elvesztik lábuk alól a talajt a stetl lakói is. Bár maga a stetl az izoláltság
szimbóluma, és emiatt a maszkilok reformjainak fő célpontja volt, az eme évszázados
élettér és életforma helyett opcióként megjelenő idegen (és idegen nyelvű) nagyváros,
benne a munkásosztály létformája, avagy a nagyüzemi földműves lét nem jelenthetnek
valódi alternatívát.
Mindezt egybevetve a Bergelsonra hatást gyakorló források teljes palettáját rajzolhatjuk
fel. Feltétlenül ki kell emelnünk az orosz irodalomban a 19. században megjelenő és
Dosztojevszkij által tökélyre fejlesztett pszichológiai ábrázolásmódot. A világirodalomban
az egzisztenciális válság művészi leképeződéseként létrejött egzisztenciális regények
szintén számos hasonlóságot mutatnak Bergelson művészetével. Bergelson alakábrázolása
azonban eltér a fentiektől: nem hősei lelki világának bemutatására és megértésére
törekszik, csupán betekintést enged gondolataikba, érzéseikbe – mindezt pedig azért, mert
műveinek központi építőeleme a hangulat, amelynek hordozói éppen maguk a szereplők.
Ebben az értelemben az atmoszférát megteremtő szereplő nem csak egy figura lehet: a
hangulat hordozói a természeti jelenségek, a napszakok, illetve egészen szokatlan módon
különböző tárgyak is – például az üres házat metonimikusan jelképező ablakok.
Bergelson Shmuel Niger kritikusnak írt magánlevele, melyben saját alkotói
folyamataira is reflektál, szintén a fentieket támasztja alá: „Írni a következőképpen írok:
először az elbeszélés hangulata és főhőse születik meg (ez utóbbi szinte sosem letisztulva),
ami úgy hat a lelkemre, hogy ezt egyszerűen lehetetlen elmondani. A hangulattal együtt
egy furcsa vágyakozás is társul a világ minden apró részletéhez, amelyet a főhős és ez az
atmoszféra közvetít. Ezt követően minden célom az, hogy visszaadjam ezt a hangulatot,
összekötve az élettel és azokkal az eseményekkel, amelyek körülötte és (amennyiben
lehetséges így mondani) benne történnek. […] Minden elbeszélés sajátos hangulattal bír, és
amennyiben az egyiket emlékezetembe idézem, hamarosan hatalmába kerít ez a furcsa
hangulat, és másként engedi érezni az életet, egészen másként, mint akármelyik másik
elbeszélés hangulata teszi.” (idézi Mantovan 90)
A mű lényege tehát Bergelson értelmezésében a sajátos atmoszféra. Mindez az
impresszionista festészet látásmódját idézi eszünkbe, ahol az egyes ecsetvonásokból
kialakuló hangulati kép összeállítását a befogadóra bízzák a művészek.
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Már a legkorábbi Bergelson-novellákban (Der toyber – ’A vak’ (1906), Arum vokzal –
’A pályaudvarnál’ (1909)), melyekben még túlnyomóan valósághű és naturalisztikus
ábrázolásmóddal találkozunk, látható Bergelson hangulatot visszaadó, több rétegű narratív
technikája, és a cselekmény linearitásának felbontására tett törekvései. Ez az újszerű
szerkesztési mód az 1913-ban íródott okh alemen (’Minden(ki) után’, angol fordításban
When all is said and done) című novellájában teljesedik ki, melyet a modern jiddis próza
első remekművének tartanak. A okh alemen az első olyan bergelsoni novella, amelynek
újszerű narratív technikáinak elemzése Flaubert és elsősorban a hasonlóképpen úttörő, a
hagyományos próza szabályszerűségeivel szakító Madame Bovary hatását mutatja.78 A
Flaubert-i

narráció

és

alakábrázolás

Bergelson

forradalom

előtti

korszakának

meghatározója, így az Opgang-on is végigvonul.
A Flaubert-i és bergelsoni szövegek közötti első és legszembetűnőbb azonosság a
Flaubert művészetére vonatkozóan style indirect libre-nek, azaz átélt beszédnek (szó
szerint: közvetett szabad beszédnek) nevezett narrációs technika meghatározó jelenléte.
Bergelsonnál különösen sok példát látunk a közvetlen és közvetett beszéd eme köztes
formájának megjelenésére.
Bergelson műveiben, így az Opgang-ban is, ahogy már említettük, a lineáris
cselekményszervezés helyett mozaik-szerű szerkesztést látunk. A cselekmény helyett az
érzelmek térnyerése jellemző. Mivel tehát nem a cselekményen, azaz nem események
egymásutániságán, legkevésbé sem ennek lineáris, ok-okozati felépítésén, hanem a
karakterek belső világán: kimondott és kimondatlan gondolatain, érzelmein, emlékein van
a hangsúly, a dialógusok helyett a monológok kerülnek előtérbe. Ez utóbbiak kiválóan
alkalmasak arra, hogy az egyes karakterek összetett, bonyolult, sokrétű jellemébe,
gondolataiba és érzelmeibe betekintést engedjenek. A monológokkal és a ritkán megjelenő
dialógusokkal lehetőség nyílik a belső gondolatok sajátos polifóniáját is ábrázolni, az
egymással versengő, vitatkozó gondolatokat, kérdéseket, kételyeket, bizonytalanságot
egyszerre megmutatni, ez a narráció tehát az emberi lélek folyamatainak hű tükreként
szolgálhat. Nem az a fontos, ami történik, amit látunk, így tehát nem a dialógus hordozza a
fő információkat, ezért háttérbe kerül, de nem tűnik el teljesen: csupán a cselekményt
görgető információk helyett az érzelmek közvetítőjévé lesz. Az érzelmeket pedig, ahogy
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A Madame Bovary orosz fordítása 1858-ban, azaz egy évvel a franciaországi megjelenés után jelent meg.
Valószínűsíthető, hogy Bergelson is fordításban ismerkedett meg a művel (Mantovan 92).
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Bergelson önreflexiójában is olvashattuk, karakterek, hangulatok, és a legkülönfélébb
objektumok is hordozhatják, illetve kiválthatják. Amennyiben tehát mégis megjelennek
dialógusok, úgy azok személytelenek, és gyakran filozofikusak, avagy színtiszta leíró
funkcióval bírnak. Nem érdemi, nem új információt hoznak, inkább érzelmeket fejeznek
ki, leíró formában, azaz tulajdonképpen egy felütésként értelmezhető kérdésre a
dialógusban részt vevő karakter monologikus érzelem- vagy gondolatleíró választ ad.
Gyakori, hogy a dialógus és a monológ között elmosódik a határ. A dialógusok tehát nem
tűnnek el teljesen, hiszen sokszor egybemosódnak a monológokkal, avagy a harmadik
személyű indirekt szólammal, amely a mégis jelenlévő narrátori hangot jelenti. Ilyenkor a
párbeszédet vagy a másik hangot központozás (gondolatjelekkel, idézőjelekkel) jelzi,
amelyek azonban monológokba, vagy az odaértett narrátor által közvetített szövegbe
mennek át. Az alábbi, illetve tartalmuk miatt nem itt, hanem más elemzési szempontokat
feldolgozó

bekezdésekben

idézett,

későbbi

példák

is

jól

szemléltetik

eme

szerkesztésmódot:
A temetőbe nem ment el a temetési menettel, mert rossz néven vette a vallásos zsidóktól, hogy
Meylekh-hel foglalkoznak, és nem akarta hallani „a liturgiai verseket, amelyeket ott
mondanak”; ott állt, a piac közepén egy csoport ember által közrefogva, és elmesélte, hogyan
maradt Meylekh halálában is olyan, mint életében; hogyan feküdt két éjjelen és két nappalon át
egy darab jéggel a szívén és mosolygott.
Egy mosoly, ahogy Yitshok-Ber interpretálta, [a fiú] özvegy anyjának szólt, aki a helyi
taposómalmot felügyelte [Meylekh] szülőfalujában, és ahol minden évben egy kicsit feladott
büszkeségéből, amit Meylekh iránt vélt érezni; egy mosoly saját magának, saját beteljesületlen
életének, mondják; és egy mosoly… Egy mosoly talán a barátjának, Khayim-Moyshénak, aki
azt szokta mondani, hogy halála előtt még számolni fog Istennel egy „nu?”-val, hogy „nu, mi
lesz a lényeg: nu, lehoztak ide, nu, itt is voltam, nu?...”(5. oldal)

Így állnak már egy ideje és várnak, de egyikük sem kezd beszélni. Egy arra haladó kisfiú
megáll egészen közel hozzájuk, szemében szégyenlősséggel nézi őket, ott cselleng körülöttük,
és ők nem veszik észre.
„Remélem, bejön még hozzánk,” így mondta Khava Poyzner, és szemei ismét olyan félmosollyal néznek fel rá, olyan szégyenlősen okos szemek.
„Igen,” válaszolja Khayim-Moyshe szórakozottan, „bizonyára.”
És egy ideig még ott áll, elgondolkodva, a lány után néz, ahogy [a lány] bemegy a házba, és
eszébe ötlik, hogy mit is ír ott Yitshok-Bernél az erdőben. Miért van az állandóan, amikor a
lányra néz, hogy minél hamarabb be akarja fejezni [az írást]? Vissza kell most mennie az
erdőbe és neki kell látnia a munkának.” (112. oldal)
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[Doktor Grabay hazakíséri Khava Poyznert, aki fülfájása miatt kereste őt fel. Az úton
találkoznak Grabay doktor több betegével is, akiknek a doktor kellemesen odaköszön,
miközben megemeli kalapját. Hirtelen Khaym-Moyshéval találkoznak. ]
„Nocsak, még egy”, mondta, ujjával Khaym-Moyshéra mutogatva, miközben szürke szeme
körül mosolygott az összes barázda; Khaym-Moyshéval kapcsolatban is bűnösnek érezte
magát, és nem akarta, hogy a fiú szánalommal viszonyuljon iránta. „Ismerkedjetek meg”, tette
hozzá hamarosan; kezeit szórakozottan fehér nyári zakója alatt összekulcsolta, és azonnal
mesélni kezdett arról, hogy ő, a doktor Grabay, az egyetem befejeztét követően öt éven át nem
vette le az egyetemi egyenruhát és a kalapot, és az egyik kiváló beszédet tartotta a másik után.
Az ő pártja volt ott, a nagyvárosban a legerősebb. Ma is jól emlékszik az egyik napra – „A
nagy vitanapnak hívták.” Ez jom kipur táján történt, egy késő nyári napon, amikor úgy perzselt
a nap, mint Tamuz havában. A nagyvárosi zsinagógák tömve voltak, a zsinagógák udvarai még
jobban. Bent az apák sírtak a régi „Unszane tojkef”79 alatt, a túlzsúfolt udvarokon pedig a
fiatalság vitatkozott. Őt, doktor Grabayt az egyik zsinagóga-udvarról a másikra vitték, vállukra
emelték, ő pedig beszélt. Már nem is gondolkodott a tartalmon, annyiszor ismételte már meg a
beszédet, hogy önmagát is meggyőzte róla, hogy erőteljes és hatásos. És mindenhol, minden
zsinagóga-udvaron találkozott vele (Doktor Grabay megint rámutatott Khaym-Moyshéra, és
megint elmosolyodott a szeme körüli összes barázdával): ekkor a doktor örökre megfogadta:
„Biztosan nem bolond, az a vörös hajú fiú.”
Mit akarhatott a doktor? Egyszerűen csak Khava szemében akarta, hogy Khayim-Moyshe
hízelegjen? Lehet, hogy mindez nem volt több, csak a doktor egyik színlelése: itt Rakitnében
követőket vonzani maga köré, a sikeres doktor Grabay köré, és mindenkit megfeledkeztetni
arról a fáradtságról, amelyet önmagáról és feleségéről áraszt, aki, nem törődvén erényeivel,
félredobta őt… (102-103. oldal)

[Khaym-Moyshe egyik nap felkeresi gyermekkori lakhelyét, a rozoga házat, ahol egy öreg
zsidó felismeri őt. Visszatérve az erdőbe Khayim-Moyshe elszenderül, majd álmában az öreg
arcát pillantja meg.]
Amint [Khayim-Moyshe] belefúrta arcát a kis párnába, megpillantott egy zöldesen kihunyt
fényű szempárt, amely olyan nedves és halott volt, mint a nedves kövek, amelyeket a sekély
tengerpart hullámai mosnak. A szempárt ráncok vették körül, az öregember pergamen-sárga
arcának ráncai, akivel korábban találkozott. A szempár kérdőn nézett fel rá, KhayimMoyshéra:
«Szerintem te már nem vagy legény, ugye? »
És még egy kérdés, egy ki nem mondott kérdés:
«Szerintem, még mindig olyan, hogy is mondják, szabad madár vagy?... »
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Ima, az Őszi Nagyünnepek liturgiájának egyik legmeghittebb és legmagaszosabb pillanatának tartják, Isten
ítélethirdetésének elfogadásáról szól.
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Miért jöttél hirtelen Rakitnébe?
Az öreg zsidóval szembeni elégedetlenségből, a saját ki nem mondott kérdésed miatti
elégedetlenségből, vagy a saját magaddal szemben érzett elégedetlenségből – majd hirtelen
visszapillantott a válla felett, és ránézett:
«Pfúj! …Khayim-Moyshe.»
Mindeközben nagyon elégedetlen volt egy másik Khayim-Moyshével – egy rossz fiúval, aki
valahol nagyon mélyen benne lakik, és az öregember ellenére találkozik ott egy újabb ki nem
mondott kérdéssel.
«Mindenesetre ne kínozza magát jobban, mint amennyire kínozza őt ez az öreg zsidó, a
stetlből.»
Továbbra is fekve maradt, és elgondolkozott: a zöldes, nedves kövek, az öreg szemei – ez az
örökkévalóság, amely egykedvűen nézi, amint a fiatalok megöregednek és megőrzik
kielégítetlen vágyaikat. Ki is ez az öregember? Életüket leélt generációk kínja, egy öreg,
kedvtelen lény, aki nem ismer el téged. Mit mondott volna rólad, ha látja, amint a barikádok
között, a pártban megismert barátaid körében csapongsz? Várj. Csak egy gondolat – semmit
sem mondott volna rólad; csak rácsapott volna a dohányos szelencéjére és beleszippantott
volna érted a dohányba. – Idegen tőled ez az öregember, felejtsd el összehúzott szemeit, és a ki
nem mondott kérdéseit…
Másodsorban pedig:
Mit tenne ő, Khayim-Moyshe, a fiatalságával, ha most ismét megkapná azt? Követné az
öregembert és nyitna itt Rakitnében egy fűszeres boltot?
«Bolondság.»
Nem tetszik neki ez a dolog a fűszeres bolttal, úgyhogy itt fog maradni, az ágyban fekve. A
szoba csinos, tiszta, frissen festett fehér falakkal, a teteje elég alacsony, és a frissen szántott
agyagos földből a friss káka a közelgő Svüesz és a goj falusi titokzatosság erős illatát árasztja.
A nyitott ablakon át friss szél lebegteti a rövid piros függönyt. – Egy lényeg van – A lényeg a
nyugtalanság. (35-37. oldal)

A Flaubert-i narráció átvételével nem csak az ábrázolás tárgya és módja változik meg,
de megváltozik a narrátori szerepkör és a narrátor megjelenésének módja is. A monológok
és deskriptív dialógusok között is láttunk narrátori hangot, azonban, ahogy jeleztük, a
szöveg megjelenésében is érezhető jelenléte: fragmentáltságot jelöl az egyes fejezetek
között szaggatott vonallal, idézőjeleket és gondolatjeleket használ, gyakran a
konvencionális használattól eltérő és emiatt nehezen értelmezhető módon. Az egyes
epizódok, események egymás mellé szervezésében, a konstrukció, mű struktúrájának
kialakításában is határozott szerepe van. A szövegben, ahogy erre a későbbiekben még
kitérünk, előfordulnak orosz és lengyel/ukrán nyelvű szavak, kifejezések is, részben eredeti
írásmóddal, azaz cirill betűkkel, részben a szláv szavak kerülnek átírásra héber betűkkel,
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így látszólag integrálódnak a jiddis szövegbe. A narrátor tehát az egységes arculat
kialakításában is döntő szerepet játszik, így a mű belső valóságában játszott szerepe mellett
az odaértett, implicit szerző feladatát is ellátja.
Ugyan említettük, hogy az Opgang „tartalmának” lineáris elbeszélése nehézségekbe
ütközik, az egyes fejezetek alapján mégis felrajzolható egy struktúra.
A mű húsz fejezetből áll, amelyek a központi szerepet játszó témák szerint is
csoportosíthatók. Az első három fejezet mintegy prológus, amelyben megismerkedünk a
tényekkel és a főbb szereplőkkel. Az ezt követő négy fejezet az öngyilkosság okának
felfedésével foglalkozik, a már bemutatott sajátos narráció kereti között, mozaikszerűen
összevágott eseménysorok mentén. A válaszkeresés közben Khayim-Moyshe két
alkalommal

is

belső

dialógust

folytat

Meylekh-hel,

melyek

elsősorban

mély

pszichologizmusukban, másrészt mind nyelvezetükben, mind pedig felépítésükben eltérnek
a fejezetek egyéb szövegeitől, ezáltal különálló strukturális részként fémjelzik a 9-12
fejezeteket. A 13-17. fejezetek középpontjában életképre emlékeztető témák állnak: a falu
az éves vásárra készül, és ezen téma köré fonva megjelenik a szerelmi szál is, itt derül fény
a szereplők közötti régebbi és majdani érzelmi kapcsolatokra, a lineáris szerkesztésmód
nemléte talán itt a legszembetűnőbb. A 18-20. fejezet a mű zárása, amely néhány kérdésre
választ próbál adni.

4.3.4.4. „Der eybiker shtumer protest” - Az örök néma lázadás. A beszéd és a
kommunikáció problémája
A mű egészét átjárja egy kollektív gondolat, amelyet a két fiú mond ki:
Mielőtt Isten megteremtette az embereket, nem járt el megfelelően. Úgy teremtette a világot,
mintha sok szép világot szeretett volna látni, amelyek közül aztán majd választhat. És éppen
ezt küldte le, ezt a «méltatlant, értéktelent». De nem érdemes panaszkodni. Ha már itt van az
ember, körülnéz, hall egyet, s mást, és némán hallgatni fog.
Az embernek van egy saját maga által kitalált szava, és minden alkalommal ezt ismétli:
«A néma lázadás. ... Az örök néma lázadás.» (17. oldal)

És így éltek ők, ő, Meylekh-hel, magányosan és kettesben; kettesben és magányosan. Mert
mélyen legbelül Meylekh a legvégső pillanatig sem értett egyet Khayim-Moyshével. Miért
mondta ő, Khayim-Moyshe, hogy az embert körülvevő értéktelen dolgokon egyedül kell
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keresztül menni, otthontalanul vándorolva, mint egy árnyék. És meghalni is nyomorultan kell
valahol egy messzi nagyvárosban, és a temetés alkonyatkor legyen, és senki se kísérje. […]
«Néma utalás az örök néma lázadásra» (40. oldal)

A fenti idézet két újabb, közös tulajdonságra vetít fényt, amely nem csak Meylekh és
Khayim-Moyshe alakját jellemzi, de a többi szereplőt is. Az egyik közös vonás – nem csak
a narráció szintjén – az egyenes, direkt beszéd hiánya. A fiatalok nem tudnak, vagy nem
akarnak beszélni, ez a motívum az egész művön végigvonul. Mindez több jelentést is
hordozhat: egyrészt képtelenek arra, hogy gondolataikat szavakba öntsék, ezáltal az emberi
kapcsolatok is redukálódnak, így közösségben is magányosak. Másrészt azáltal, hogy mind
a tettek, mind a szavak hiányoznak, nem alkotnak, nem hoznak létre semmi maradandót.
Természetesen

a

beszéd

hiánya

a

nyelv

problémáját

is

felvetheti,

és

arra

következtethetünk, hogy nincs olyan nyelv, illetve maga a nyelv nem alkalmas arra, hogy
ez a gyökerét vesztett nemzedék kimondhatná gondolatait, problémáit, amelyen megtalálná
saját hangját. Miután azonban a némaság ellenére is értik egymást, a hallgatás egy másik
aspektusból válik relevánssá, amelyet a fenti idézetek ugyancsak jeleznek: ez pedig a „der
eybiker shtumer protest”, azaz az örök néma lázadás motívuma. Minden szereplő lázad
valami ellen, mindenki megtalálja a módját annak, hogy lázadjon, még akkor is, ha ezek a
lázadások általában nem némák: nem hangos, forradalmi hangulattal párosulnak, azonban
feltűnőek. Etl ablakában éjjel is ég a lámpa80; Yitshok-Ber tudatosan költözik Rakitnén
kívülre és kerüli a zsidók társaságát; Preger és barátai alkoholmámorukban szavakkal
lázadnak, de semmiféle eredményt vagy változást nem érnek el vele.
A beszéd problémaköréhez tartozik a némaság motívumán kívül a mosolyé is. A
mosoly Meylekh állandó jelzője, de gyakori Khayim-Moyshe esetén, sőt doktor Grabay-t
is a szeme körüli barázdák mosolya jellemzi. A három szereplő közös vonása, hogy
mindhárman a nagyvárosban éltek, tudománnyal foglalkoztak, és politikai pályára is
léptek. A mosoly az idegen világot megjártak sajátos, közös nyelvének tűnik. Azok tehát,
akik az idegen, nagyvárosi világgal kapcsolatba kerültek, más nyelvet beszélnek, mint a
stetlben. A Bergelson által választott művészi, képies ábrázolásmód kiválóan érzékelteti a
két világ közötti feszülő, szavakkal és nyelvileg ki nem küszöbölhető, le nem írható
különbségét: ez a nyelv nem megtanulható, a stetl világa sosem fogja érteni a nagyvárosét.

80

Késő éjjel hazafelé menet Preger megpillantja Etl Kadis ablakában az égő lámpát.
„«Etl Kadis», akarta mondani, «ha azt akarná, hogy senki se szerezzen tudomást szenvedéseiről és álmatlan
éjszakáiról, úgy éjszakára le kellene oltani szobájában a villanyt»” (26. old.)
135

Ugyanakkor Khayim-Moyshe esetében több helyen is láthatjuk, hogy amikor nem tud,
vagy nem akar a hozzá intézett kérdésre válaszolni, elmosolyodik. A mosoly tehát a
verbális beszéd kiváltója, testbeszéd-reakció. A magyar testbeszéd szó jelen esetben
nagyon jól tükrözi a jelenség regényben betöltött szerepét is. Khayim-Moyshe és Meylekh
nem verbálisan, hanem a testével, gesztusaival beszél (jegyezzük meg, hogy mind a
beszéd, mind a mosoly a szájhoz kötődik, ahogy ehhez kötődne a szerelem „beszéde”, a
csók is, amely azonban nem teljesedik be). A test, mint az interperszonális kommunikáció
eszköze magyarázatot adhat arra is, hogy az egyes szereplőket miért metonimikus
jellemzők karakterizálják, melyek alapvetően testrészek vagy a fizikai megjelenés elemei.
A beszéd és a kommunikáció problémakörét, illetve a néma lázadás motívumát
elemezve Meylekh tette ebben a kontextusban válik először értelmezhető: azáltal, hogy
magyarázat nélkül saját kezűleg vetve véget életének kilép ebből a létformából talán a
legmagasabb szintű lázadást valósította meg.81 Ugyanakkor meg kell jegyeznünk, hogy
térben továbbra is Rakitne rabja maradt, hiszen a rakitnei temetőben temetik el. Halálát
valamint az elmúlást valamelyest ellensúlyozza a Meylekh-ről készült szobor82, amelyet a
messzi városból érkezett egyetemista készít és Khanke Khayim-Moyshénak adja.
Meylekh öngyilkosságával és az okkereséssel a halál témája kerül a középpontba,
amely több síkon is megjelenik. Meylekh fizikai halála mellett a szereplők belső üressége
is megjelenik (gondoljunk csak Khankéra, aki belül minden bizonnyal „sima, a szavak nem
tudnak benne semmiben megkapaszkodni”) A belső ürességnek megfelelően a külső tér is
üres: ahogy erre a későbbiekben még kitérünk, néhány jellemző ház feltűnően sivár;
Rakitnében „csak a sár, a friss sár állandó”. A halál illetve a haldoklás tehát a belső és a
külső világnak egyaránt jellemzője. A régi, hagyományos rendet, az életet, a rendszeresen
ismétlődő eseményeket mindössze az éves vásár és a Talmud-Tóra iskola institúciója
képviseli. Meylekh halálával tulajdonképpen fizikálisan távozott (lásd a címben szereplő
Opgang egyik jelentése) a stetl világából, azonban karaktere és tette további értelmezési
lehetőséget is kínálnak, melyekre az elemzés következő részeiben térünk majd ki
részletesen.

81

A „Der yidisher impresionizm” c. szemináriumom elhangzott szóbeli információ David Roskies-tól; 2001.
június, New York.
82
A halállal szemben a maradandóságot jelképező szobor az orosz költészeten átvonuló híres gondolatot
idézi eszünkbe: a művész nem kézzel alkot magának emlékművet. Ebben a furcsa, kaotikus, a régi értékektől
megfosztott világban nem csak örök igazságok nincsenek, de az „örök” szó jelentése is materializálódik.
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A kommunikáció problémáját egy további motívum is jól szemlélteti, ez pedig az írás
motívuma. Az írás négy különböző módon jelenik meg a műben:
- Meylekh írott élettörténeteként, melyet Khayim-Moyshe megírni készül (ennek
értelmezési lehetőségére a későbbiekben még visszatérünk, a két fiú különös párosát
vizsgálva). Ez a szöveg sors-szöveg, illetve kiemelkedő személy életét megörökítő
feljegyzés, evangélium.
- Khayim-Moyshéról megtudjuk, hogy kémikus és mérnök, azonban kiváló szellemi
képességei ellenére nem saját szakterületén helyezkedett el, hanem a nagyvárosban is
tanításból élt, és több matematika-könyvet is írt diákoknak, melyek iskolai-egyetemi
felkészülésüket segítették. Ez a könyv, illetve írás a természettudományról szól, azaz a
valódi világ embertől és minden egyéb hatalmaktól független, megkérdőjelezhetetlen,
gyakran axiomatikus rendszerének tanítását jelenti.
- Khankéról megtudjuk, hogy van egy albuma, melybe a születésnapjára egyszer valaki
a következőt jegyezte fel: „Az élet tenger. Kedves, kifordított apró dolgok és vidám,
elüvöltött szomjasság tengere.” (107. oldal) Khanke a metaforát továbbgondolva
megjegyzi: ha az élet tenger, akkor mindannyian halászok vagyunk, akik kivetjük hálónkat
az életünkért, sorsunkért. Vannak olyanok is, akiknek a hálója üres; ők némán viselik
sorsukat. Az emlékkönyv a fent felsorolt első típus, és az írás következő, említésre kerülő
típusa között áll: időtlen és örök érvényű tartalomra törekszik, de ugyanakkor mindig
emlékeztet arra az egyszeri és megismételhetetlen személyre és alkalomra, illetve
pillanatra, amikor maga a bejegyzés, az írás aktusa megszületett, illetve végbement.
- Az írás talán legfontosabb formáját a levelek alkotják. Meylekh patikájában egy törött
hajcsatot és egy oroszul írt levelet talál Khayim-Moyshe. Egyértelműen lánytól kapta
Meylekh, és bár láthatóan mindenki tudja, hogy kitől, senki nem ad kérdésére választ.
Később, amikor Khayim-Moyshe Meylekh édesanyjának levelére(!) reagálva anyagi
megfontolásból kénytelen leltárt készíteni a patika készletéről, hogy eladhassák a
megmaradt árut, megtalál néhány levelet, melyet Khava Poyzner írt Meylekh-nek onnan,
ahol éppen járt. A levelek felbukkanása, bár magukat a leveleket nem olvashatjuk, mégis a
levél, mint irodalmi műfaj jelentőségére és a műben betöltött szerepére irányítják
figyelmünket. Az episztoláris műfaj mint kulturális tényező fejlődését, jelentőségét és
jellemzőit Denise Atanaszova-Szokolova részletesen elemzi. Miután az Opgang esetében a
levelek szövegét nem ismerhetjük meg, így csupán az episztola általános jellemzőire
utalhatunk. A levél, mint irodalmi műfaj ambivalens jelenség több szempontból is. Olyan
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fikció, amelyet a valósághoz erős szálak kötnek. A beszélt nyelvet idézi, ugyanakkor írásos
műfaj. Bár egy szerzője van, mégis magában rejti a dialógust is, hiszen szerzője a címzett
korábbi kérdésére válaszol, és újakat tesz fel, melyekre választ vár. Az írás aktusa ugyan
alapvetően egyidejű és lineáris folyamat, azonban lehetőség van a korábban megírt szöveg
javítására, átírására is. Az episztola elsősorban a jelenre koncentrál, azonban a levélen
belül több idősík is megidézhető, például emlékek, álmok papírra vetésének formájában.
Így az episztoláris narráció legfontosabb jellemzője, ahogy ezt Atanaszova-Szokolova is
kiemeli, a szintetikus ambivalencia (Atanaszova-Szokolova 213). Az Opgangban a levelek
metanyelvi funkcióját kell kiemelnünk: a levél kommunikációs aktusként funkcionál és a
beszéd illúzióját kelti (Atanaszova-Szokolova 213). Térbeli és időbeli kettősége a műfaj
adottságainál fogva eredendően kódolt: legalább két helyet és két személyt feltételez,
ezáltal térbeli és időbeli síkok halmozására alkalmas (Atanaszova-Szokolova 215). Azáltal,
hogy a leveleket egy harmadik személy találja meg írásuktól és olvasásuktól különböző,
harmadik időben, így az Opgangban egyszerre legalább három idősík és tér találkozik.
Ezáltal a tárgyak, elsősorban ezek a levelek kapcsolják össze a mű valóságának jelenét
Meylekh személyével és életének idejével.
Az írás tehát a mosolyhoz hasonló, a beszédet kiváltó és megidéző kommunikációs
eszközzé válik. Fontos kiemelnünk, hogy az írás és mosoly válik Meylekh figurájának két
meghatározó attribútumává, amely alátámasztja azon feltevésünket, mely szerint Meylekh
figurája sajátos Krisztus-figura.

4.3.4.5. Egzisztenciális kérdések
A műben feltett és fentebb, más összefüggésben már idézett egzisztenciális kérdések az
élet lényegét, illetve a stetl-beli életből való kitörés lehetséges megoldásait keresik. A
szereplők különbözőképpen, különböző kommunikációs módokon (szóval, mosollyal,
írásban), más és más narrációval fogalmazzák meg az élet lényegét. Ezen
megfogalmazások közös vonása, hogy mindegyik egy kép formájában próbálja megragadni
a lét központi kérdését. Ahogy láthattuk, Khanke album-bejegyzése az életet egy tengerhez
hasonlítja. Yitshok-Berrel szerint a világ fabatkát sem ér, és már mindent elmondtak róla.
Ezért a két fiú a ködös szférák és a csillagok felé fordul.
Az egzisztenciális kérdéseknél érdemes kiemelnünk a tradíció, az örökség témakörét is.
Az erre vonatkozó kijelentések és gondolatok elsősorban Khayim-Moyshe alakjához
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köthetőek, akik gyermekkorának helyszínére visszatérve akaratlanul is a múlttal
konfrontálódik. Gyermekkori lakhelye Rakitnének azon a részén található, ahol a vallásos,
hagyományos életforma szerint élő zsidók laknak. Periferikus tér, apró, alacsony házakkal.
Ezen tér egyik jellemző szereplője Fishl Rikhtman, aki tulajdonképpen Khayim-Moyshe
tükörképe: gyerekkori jó barátja, külsőleg is hasonlít rá. A két fiú együtt járt héderbe,
azonban míg Khayim-Moyshe a tudomány, a nagyvilág, a nagyváros és a politika irányába
indult el, és elszakadt Rakitnétől, addig Fishl itt házasodott meg, családot alapított, és
apósával tradicionális foglalkozást űz (fuvaroz a közeli vasútállomás és Rakitne között).
Családneve szerint ő a helyes vagy igaz úton járó ember. Itt találkozunk az öreg zsidóval,
aki megismeri Khayim-Moyshét, azaz sajátosan mindentudó, a valós időtől szinte
független látnok, valóság és képzelet határán álló személy. Elsősorban Khayim-Moyshe
álmában az öreg zsidóval folytatott beszélgetéséből még arra is következtethetünk, hogy ő
Khayim-Moyshe hasadt tudatának egy jövőbeni vagy ősrégi alteregója.
Khayim-Moyshe szülőházának legszembetűnőbb jellemzője, hogy benőtte a fű, a gaz.
Mindez amellett, hogy az elhagyatottság, a múltból megmaradt fragmentum jelentését
kölcsönzi a háznak, a zsidó tradicionális temetőt is eszünkbe idézheti, melyet a hagyomány
szerint nem gondoznak, így a sírokat gyakran benövi a fű. (A régi stetlben a születés
terének a halál terével való azonosítását láthattuk Granovszkij híres előadásában, a
Y.L.Perets műve alapján készült Éjszaka a régi piacon című bemutató esztétikájában és
színpadi megformálásában is.)
Khayim-Moyshe ugyan bevallja magának, hogy apját, a vallásos zsidót nagyon szerette,
ugyanakkor hozzá fűződő viszonya meglehetősen ambivalens. Az apától örökölt
sajátossága, az apai „öröksége” meglepő és groteszk módon nem elvi kincs, általános
emberi érték, hanem ennek éppen az ellenkezője. Khayim-Moyshe ugyanis ugyanúgy
tudott káromkodni, mint apja, ez kettejük közös vonása. Később Khayim-Moyshe így
vélekedik: „«A legnagyobb karikatúra,» gondolta, «ha az ember hasonlít az apjára.»” (69.
oldal). A meglepő kijelentés az előző generáció tiszteletétől, a tradíciótól való eltávolodást
is jelentheti, bár talán ennél is fontosabb üzenete, hogy mindenkit egyszeri és
megismételhetetlennek. Ezért ha valaki valakire hasonlít, az már csak az eredeti epigonja,
utánzata lehet, ezáltal sem nem egyedi, sem a megújulás lehetőségét nem hordozza
magában. Ezzel az erősen megosztó mondattal Bergelson nagyon jól szemlélteti a KhayimMoyshe és Meylekh figurájával ábrázolt kortárs fiatal zsidó értelmiség gyökértelenségének
és identitáskeresésének problémáját is.
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Khayim-Moyshe visszaemlékezéséből megtudjuk, hogy korábban tűz pusztított
Rakitnében (31. oldal), amelyben szinte mindenük odaveszett, ami pedig megmaradt, azt
apja eladta. A két generáció, apa és fia között tehát átléphetetlen a határ, térben és időben
is. Nem csupán a visszaút lehetősége szűnt meg, hiszen mindent elemésztett a tűz, de
örökség sincs, legalábbis fizikai értelemben, hiszen az apa mindent eladott. Az örökség,
azaz az örökölt tradíció ambivalens, nehéz terhét képletesen is megfogalmazza a két fiú:
hátukon cipelt púpként értelmezik, melyet beletörődve, nyugalommal visznek:
Mindketten a zajos nagyvárosban forogtak, de mindketten emlékeztek, hogy mindketten apró,
alig észrevehető púpot hordanak fiatal vállukon. «Az örökség-ajándék», így hívták a púpokat,
és egymásra mosolyogtak, „a kisvárosi zsidó, az apa örökség-ajándéka. (15. oldal)

Ez a kép gyakorlatilag a fentebb idézett „karikatúra”-hasonlatra adható egyik válasz
lehet, avagy a karikatúra-hasonlatnál is említett, ambivalens lét egyik további, filozófiai
dimenziója: az örökölt múltat elhagyni, levetkőzni nem lehet; még ha púp is a hátunkon
(ebben a magyar nyelv képisége azonos Bergelson metaforájával). Lázadni lehet ugyan
ellene elvi síkon, de az örökölt hagyomány akkor is az egyén része marad. A tradíció tehát
csak egy meghatározott szintig lehet választás kérdése, azon túl akarva-akaratlanul
mindenki saját örökölt tradíciójának, gyökereinek a hordozója és továbbörökítője.
4.3.4.6. A mű belső valóságában való nyelvhasználat kérdése
Az Opgang karaktereinek értelmezéséhez ugyanúgy, ahogy a narratív felépítés
megvilágításhoz elengedhetetlen, hogy a mű belső nyelvhasználatáról szóljunk. Bergelson
nyelvújítását, sajátos irodalmi nyelvének kialakítását már érintettük. Azonban ha a nyelvet
a mű belső valóságában vizsgáljuk, további következtetéseket vonhatunk le.
A mű szereplői fiatal emberek, kivéve Yitshok-Bert és doktor Grabayt, a falu orvosát. A
figyelem középpontjában tehát már nem a stetl külvilágtól elzárt, idősebb generációját, a
hagyományok világába visszavonult zsidóságát látjuk. Központi szerepet kap az új
társadalmi réteg: a világot, de legalább is Oroszországot megjárt, tanult, a nagyvárosokat, a
modern életet és a nagyvárost is ismerő fiatalokat látunk, akik értelmiséginek készültek, de
tanulmányaikat általában félbehagyták, ami útkeresésüket vagy útvesztésüket is jelezheti.
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Mindez a nyelvi megformáltságban is jól tükröződik: gyakran találunk olyan
dialógusokat, amelyek bár jiddisül olvashatjuk őket, az eredeti valóságban produkált
egyenes beszédben valószínűleg nem jiddisül hangzottak el.
[A két fiú kapcsolatáról szóló részből:]
„Ha kettejük közül az egyik valami újat vesz észre ott, a városban, akkor boldogan szalad a
másikhoz:
«Hallottad?»
Izgatott a hírtől:
«Hallod-e», mondja, «a világ nem érne egy fabatkát sem, ha nem hagyná magát megfigyelni. »
A második gyorsan félbeszakítja:
«Micsoda fűszerbolt, mi?», mosolyog, « … Csengője is van?… »
Az első pedig azonnal válaszol:
«De még micsoda csengője van!.. »”(15. oldal)

Ebben a dialógusban különösen a «Micsoda fűszerbolt, mi?», mosolyog, «…Csengője is
van?…» mondaton érezhető, hogy nem jiddisül hangzott el. A jiddis mondat a fűszeres
boltra a bakaley-kleytl kifejezést használja, amely orosz szó a közvetlen nyelvi
környezetből beépülhetett ugyan a jiddisbe, de a mondatok szerkezete, az ebből adódó
dallam, és a jiddisnek ugyancsak részévé vált zse szócska együttesen nem eredeti jiddis
dialógust sejtetnek. Ez egyszerűen alátámasztható azáltal, ha megpróbáljuk lefordítani
valamely szláv nyelvre, akár oroszra a dialógust – minden nehézség nélkül megoldható.
Ennél egyértelműbb a más nyelvű eredeti szöveg feltételezése, amikor a jiddisbe be nem
épült szavakkal találkozunk:
A kocsis megkérdezte:
«Talán Rakitne felé tart, ha..? Pani!»
Nem kapott választ.
A kocsis várt egy ideig, majd megvakarta a tarkóját.
«Miért hallgat?…Ha? Pani! »

Az Uram! megszólítás mindkét esetben a Pani kifejezéssel történik, egyszerűen a jiddis
szövegbe ágyazva, azaz héber betűkkel leírva.
A fentieken túl egyenesen cirill betűvel, mintegy idézetként látunk orosz mondatot a
szövegben:
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Khayim-Moyshe szobájában egy fiatal szőke gimnazista lány ült, és éppen az «urok» közepén
jártak. A fiú kezeit már eleve egymásba fonta, mint a Szabadításodra várok, Uram-hoz83,
mélyen térdei közé rejtette azokat, és odahajolt hozzá, a gimnazista lányhoz, majd dallamosan
kiejtve feltette a kérdést:
«Итак; чему равняется (a+b)2 » (39. oldal)

A matematika, a matematikai képlet alkalmazása mindig külön jelentőséget hordoz az
irodalomban. Miközben az iskola nyelvét, a környezetet is jelzi, az elsődleges intertextuális
kapcsolatokon túl a racionális-irracionális, ezáltal az élet és a halál, illetve a racionális,
tudományosnak az érzelmekkel való szembeállítása – itt: összekapcsolódása – is
aktualizálódik.
Az Итак; чему равняется (a+b)2 orosz mondat ugyanilyen formában a mű végén
megismétlődik, amikor Khayim-Moyshe – aki többek között zseniális matematikus is, és
régebben óraadóként kereste kenyerét –, az egzisztenciális krízisre lehetséges
megoldásokat sorolja fel. Értelmezésében az egyik megoldás a fenti kérdés ima-szerű,
dallamos ismétlése. Azaz a tudományhoz visszatérve, helyét és feladatát megtalálva, orosz
nyelvű környezetben, talán eloroszosodva és talán a városban élni hétköznapi életét. A
másik megoldás a mű szerint a beteljesült szerelem megtalálása.
Az, hogy a műben a nem zsidók, a nem a stetlben élők, így például Desler, a nagvárosi
gazdag sörgyártulajdonos jobbkeze, Jan is oroszul beszél, természetes. Ugyanakkor a
matematikai képlettel párhuzamosan érdemes kiemelni Khava nyelvhasználatát is. Sejtjük,
illetve be is bizonyosodik, hogy a Mejlechnél talált orosz nyelvű leveleket Khava írta.
Hogy Khava valóban oroszul (is) beszél, mindezt intim, családi környezetben is, nagyon
jól példázza eljegyzési partija. Az összejövetel tragikomukis mozzanata, amikor kiderül,
hogy senki nem emlékszik, senki nem tudja Desler zsidó nevét, amit pedig az eljegyzési
szerződésbe bele kellene írni. Khava mérhetetlen szomorúsággal és kiábrándultan kirohan
a szobából. Édesanyja utánamegy, de Khava nem tud megszólalni. A nőnemű névmásból
nem egyértelmű, hogy végül Khava vagy édesanyja törio meg a csendet, az általa mondott
mondat ugyanakkor oroszul, cirill betűkkel szerepel a szövegben: Как нахально и грубо,
majd jiddisül folytatódik a mondat, egyes szám harmadik személyben: Как нахально и
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’Leshuoskho kvisi’. Eredetileg 1Mózes 49:18-ból származó idézet és áldás, amelyet tüsszentéskor szoktak
mondani.
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грубо, hot zi gedakht[…]. Itt tehát ismét láthatjuk az odaértett narrátor fordítói szerepét is,
aki közvetíti a mű belső valóságában nem jiddisül elhangzott mondatot.(197. oldal)
A szövegben explicit és implicit módon jelenlévő többnyelvűség az odaértett narrátor
jelenlétét támasztja alá. A többnyelvűség azonban több funkciót is elláthat:
Az idegen, azaz nem jiddis nyelvű szövegek megjelenésének értelmezéséhez elsősorban
mindenképpen a szociális kontextust kell említenünk. A jiddis nyelvű kultúra kialakulását
tárgyaló fejezetünkben is utaltunk rá, hogy a környezet nyelve, a co-terriotoriális nyelvek,
azaz orosz, ukrán, lengyel a befogadó társadalom nyelveként sokáig csak a többséggel való
kommunikációt szolgálták a jiddis nyelvű zsidó társadalom tagjai számára. Ugyanakkor a
felvilágosodás hatására a mobilis, szekularizált, eredetileg jiddis nyelvű környezetből
származó értelmiségi réteg számára ezek a nyelvek elsődlegessé váltak, és kiszorították a
jiddist, illetve ezzel együtt a stetl jellemző társadalmi és konnotációit.
Ahogy Bergelson okh alemen című, korai novellájának elemzésében láthatjuk, a
szereplők nyelvhasználatában idegen szavak feltűnése társadalmi megítélésük ferde tükre.
Ferde tükre, hiszen azáltal, hogy egy-egy idegen szót használnak, még nem beszélik a
nyelvet, csupán ezekkel a szavakkal próbálják magukra venni azt a beszédmodort, amely
azonosítja azt a társadalmi osztályt, amelyhez tartozni szeretnének (Mantovan 103).
Ha Sholem-Alekhem Tevye-jének beszédmodorát sajátos szkazként írtuk le, utalva a
klasszikus orosz irodalmi szkaz-formától való különbségekre, úgy tulajdonképpen azt
mondhatjuk, hogy Bergelson is hasonló technikát alkalmaz. Az idegen nyelvű szavak,
mondatok közvetlen vagy közvetített jelenléte más szociális státuszt, más beszéd- és
viselkedésmodort idéz meg, és idegenül hat a szövegben. Míg az orosz irodalomban
általában alsóbb néprétegek nyelve kerül be a szkaz-formával az irodalmi szövegbe, addig
Bergelson hősei számára a pozitív, követendő példát, a vágyott társadalmi réteget idézik
meg ezek az idegen idézetek.
Khayim-Moyshe esetében ugyanaz a szituáció, és ugyanaz a mondat ismétlődik meg
oroszul. Khayim-Moyshe házitanítóként korrepetál, vélhetően orosz nyelvű környezetben,
hiszen az ismétlődő mondat egy matematikai képlet. Ez a rövid és egyszerű, kérdő mondat
rengeteg allúziót rejt, melyek közül kettőt emelünk ki. Az idézett orosz mondaton keresztül
felsejlő

szituáció

mindenekelőtt

Khayim-Moyshe

társadalmi

státuszára

utal.

A

házitanítóság a numerus clausus rendelkezések bevezetésekor a zsidó fiatal értelmiség
számára szinte az egyetlen megélhetési lehetőségnek bizonyult. Vélhetően ambivalens
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státusz: sajátjai, azaz a stetl-lakó gyökerek szempontjából felemelkedés és szekularizáció.
Ugyanakkor az őt tanítóként alkalmazó, orosz nyelvű környezet szemében periferiális lét.
A matematikai képlet egy további jelentést is hordoz: a racionális tudomány, az
érzelmektől mentes szabályrendszer szinonimája, amelyen nem fog az idő vasfoga,
társadalmi helyzettől, politikai beállítottságtól mentes. Ezzel a kaotikus, fragmentált,
bonyolult és megismerhetetlen világ szinte egyetlen megkérdőjelezhetetlen, mindenekfelett
álló alapigazságává emelkedik, amely magyarázhatja azt is, hogy miért kellett nyelvileg és
a szöveg vizuális képében is elkülönülnie a szöveg egészétől. Az sem véletlen, hogy
Khayim-Moyshe egzisztenciális kérdésre adott válaszában e mondat ritmikus, ima-szerű
ismétlése áll. A tudomány válik az új vallássá, ez jelentheti az egyik utat az összeomló
stetlből való megmenekülésre. Ugyanakkor látnunk kell egy újabb ambivalenciát is: a
vallás sajátos értelmezését. Az ima eszerint nem más, mint bizonyos mondatok, igazságok
folyamatos ismétlése. Nem kognitív, nem hagyományos aktus, csupán automatizmus.
Ugyanakkor mindez arra is utal, hogy a vallás a megbolydult világban sem szűnik meg:
azáltal, hogy a tudomány válik az új vallássá, nem szekularizáció ment végbe, csupán más
a tisztelet tárgya. Ez a gondolat pedig eszünkbe idézheti az Ezékiel prófétától mottóul
idézett bibliai könyvet is, amelyben az Istentől kapott vallás helyett Izrael bölcsei a
bálványimádat felé fordultak el. A vallásos cselekedetek, rítusok tehát megmaradtak,
csupán a vallási tisztelet tárgya változott meg.
E rövid mondat számos, egymásba nyúló és átívelő értelmezési lehetőségei is jól
érzékeltetik, mennyire bonyolult az Opgang világa, és milyen sok szálon találkozunk az
egyértelmű igazságok megszűntével, valamint a teljes megismerhetőség kételyével.
4.3.5. A tér szemiotikája az Opgang-ban
A műben négy fontos tér játszik központi szerepet: a név nélküli nagyváros, a temető,
maga Rakitne, a stetl, és az erdő. A négy tér közül a nagyváros nem csak fizikai
távolságával különbözik a másik háromtól, hanem – ahogy erre a későbbiekben még utalni
fogunk – a nagyvárosi szöveg művészi megformáltsága is eltérő a többi térrel kapcsolatba
hozható szövegekkel.
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4.3.5.1. A távoli nagyváros
A nagyváros többször jelenik meg a műben, különböző kontextusokban. A nagyváros
„passzív” tér, hiszen sosem aktív események helyszíne, hanem Khayim-Moyshe és
Meylekh közös múltjának tere; ebből adódóan a nagyvárost a két fiú álmaiból, illetve
monológjaikból: gondolataikból, emlékeikből ismerjük meg. Az álmodott belső dialógusok
és monológok sajátja a fragmentáltság, a képek, hangok és epizódok gyors
egymásutánisága – ugyanez jellemző a nagyváros ábrázolására is. Ez az egyedüli tér,
amelyhez nem kapcsolódik a szöveg szintjén jól definiálható hangulat. Mindez nem jelenti
azt, hogy érzelmektől mentes, csupán nem a szereplők belső emocionális világára hat, és
nem abban tükröződik. A várost bemutató szövegrészek mentesek a leírásoktól, egyszerűen
külön epizódok sorozatai, melyek az embertelenséget, az elidegenülést ábrázolják, és ez
alapján keltenek érzelmeket a befogadóban (egyúttal utaljunk ismét a sajátos narrációs
technika megjelenésére is):
[Etl és Khanke meglátogatják az erdőben Yitshok-Bert, hogy közelebb kerüljenek Meylekh
öngyilkossága okának feltáráshoz. Yitshok-Ber a két fiúról és nagyvárosi életükről is mesél a
két lánynak]
Etl fekete ruhájában csendben és kiábrándultan figyelt, ahogy ez illik egy fiatal lányhoz, aki
valaha több mint két hónapig hallgatásba burkolózott, és aki nemrég temette el szerelmét.
Nehezére esett bármi iránt is lelkesedni. Khanke ezalatt végig egyenesen ült, ahogy fiatalon
elhunyt anyja mindig tanította, hogyan kell szépen ülni, és egy ideig az kötötte le figyelmét,
hogy Yitshok-Ber körme alatt fekete piszok van; Yitshok-Ber olyan jó ember, de…bárcsak
megtisztítaná a körmeit. Mikor végül megszabadult ettől a gondolattól, nehezére esett
megérteni, hogy Meylekh és Khayim-Moyshe, a két fiú a nagyvárosban, mit is értettek azon a
kifejezésen, hogy «kis fűszeres bolt»: talán a nagyvárost értették alatta, ahol tanultak, és amivel
sodródtak, vagy amit így hívtak, az a földi világ volt, amit Yitshok-Ber folyamatosan
becsmérelt.
– «Isten fűszeres boltjának hívták ezt a földi világot, és szüntelenül becsmérelték.»
Yitshok-Ber beszédéből az is következik, hogy valaki a körülötte élő emberekre úgy tekintett,
mint a lovakra:
– «Mit tudnak ők? Befogták őket a hámba, hát elkezdtek húzni.»
De itt is nehéz megtudni, hogy ki gondolja ezt így? Yitshok-Ber? Vagy ők ketten – a két fiatal
barát? Egy dolog biztos: a fiúk körül nagyvárosi napok örvénylettek; ezek elnyelik az emberi
akaratot, ezek a napok, és újra meg újra gimnazista lányokat küldenek ki az utcára sétálni. És
körbe kocsikerekek csapkodják az utca kövét – lovaskocsik repkednek ide-oda. A nagyvárosi
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apák nem idegenkedtek attól, hogy szép vejeik legyenek, de alaposan megválogatták őket. Az
apák nagyon sokat dolgoznak, és a fiatalok köreiben forognak, azok között, akiknek gyáraik
vannak, amelyek füstöt okádnak, vonataik, amelyek embereket szállítanak, vagy túlzsúfolt
boltjaik, avagy folyóik, amelyek fát ringatnak ölükön. A hatalmas nagyváros ködbe
burkolózott. De mi másból állhat egy város, amely ködbe burkolózott, ha nem lomha
árnyakból, amelyek zajonganak, és ijesztgetnek, és a világot őskáoszba burkolják? (16. oldal)
A járdán, Meylekh, egy öreg koldus járkál, vak, botja hegyével a követ próbálja kitapintani.
«Majdnem kilencven éves vagyok», mondja rekedt hangon az öreg, «majdnem kilencven éves
vagyok, adjatok egy kis alamizsnát».
Körülötte nyüzsög az utca, emberek járnak fel s alá, és ő, Khayim-Moyshe is velük tart;
közülük való.
Meglát egy nőt, aki megállt kenyeret vásárolni; alkudik az árából; majd minden pénzét
odaadja. Majd amikor körbenéz, akkor veszi észre, hogy nincs mellette négyéves gyermeke. A
világ minden ijedsége arcára van írva.
«Mintha villám csapott volna belém», mondja kezeit tördelve «eltűnt a gyermekem!»
Kicsit távolabb egy félig meztelen nőt áll körül a tömeg. Ruhája szakadt, valószínű, hogy
bolond; kiengedett hajába tép, és mindkét öklét a fejéhez vagdossa; eközben az őt ért
szerencsétlenségről mesél:
«Minden évben», meséli, «a nő otthon istent várta; biztos volt benne, hogy el fog jönni –
bolondság, el kellett jönnie. És ma reggel eljött hozzá, de nem találta otthon: egy pillanatra
elszaladt otthonról.»
A járdán pedig, Meylekh, még mindig ott járkál a vak öreg koldus, és botja hegyével a követ
próbálja kitapintani. Semmit sem hall és semmit sem lát, Meylekh; csak magára és a mögötte
álló kilencven évre meg az alamizsnára gondol, amit az emberektől kap:
«Majdnem kilencven éves vagyok», mondja rekedt hangon az öreg, «majdnem kilencven éves
vagyok, adjatok egy kis alamizsnát». (116-118. oldal)
Hát, íme.
Khayim-Moyshénak hirtelen eszébe ötlött Meylekh arca:
«Ezzel mennyire vagyok kisegítve, Meylekh? »
«Azzal semennyire, Khayim-Moyshe, ha egy kereskedő szeret számolni.»
«És te meg csak mosolyogsz, Meylekh? »
«Igen, Khayim-Moyshe, mert Te is… mert Te is folyamatosan számolsz. De nem úgy
számolsz, mint egy kereskedő, hanem mint az ördög. »
«Mint az ördög?! »
Ah, igen. Furcsa, hogy a félszeg Meylekh most milyen tisztán látja mindezt onnan, a másik
világból… De tulajdonképpen mit árthat az ördögnek, hogy isten vagy bolond, vagy egyik a
kettő közül? A lényeg az, hogy isten ott fent megáldotta… Őnála otthon ünnep van; minden
héten összegyűlnek a gyerekek, az ördög pedig körbe-körbe járja a házat, és egyre csak számol;
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egy idegen világból való, szenvedélytelen szellem, saját vágyak nélkül, számolja idegenek
szerencsétlenségét és szerencséjét.
«Van itt azonban egy hiba, Meylekh, egy komoly hiba»
Ő, Khayim-Moyshe, túlzottan kötődik a házhoz, ahhoz a házhoz, ahol az ünnepet rendezik, és
felelősséget cipel a vállán. … A néma lázadást… Nem akar többé itt lenni, Rakitnében, inkább
visszatér a nagyvárosba. Ott felkel majd egy napsütéses kora hajnalon, a többi nagyvárosi
emberrel együtt kel majd fel, és elvegyül az utcán; szereti a kora hajnali utcát; szereti a napot,
ami égeti az utca kövét, és a rávetülő hideg árnyakat. Különböző, boldog és boldogtalan
emberek sietnek különböző irányba, és, Khayim-Moyshe is velük együtt siet, közéjük tartozik.
A híd közepén elesett egy ló és haldoklik, és az emberek ott helyben lelövik, az emberek
nagyvárosiak és elfoglaltak, nincs idejük várni arra, míg a ló magától kimúlik, és azzal a
bizonyossággal lövik le, hogy helyesen cselekednek... Már el is felejtették, nem néznek vissza
rá, Khayim-Moyshére. Nem kérdezik meg tőle, hogy hozzájárulását adja-e mindehhez.” (113116. oldal)

A nagyváros tehát ambivalens térként értelmezhető: egyrészről elidegenítő és
elidegenült világ, amelyet a robogó tempó még embertelenebbé tesz. Nem kerek, nem
sértetlen, egész világ, hanem apró képek és események fragmentált sorozata. Ugyanakkor
ez az a tér, ahol a két fiú a múltban idillikus pillanatokat töltött el, és Khayim-Moyshe
álmában is ide vágyik vissza. A közös múlt helyszíne ezáltal a vágyott jövő helyszínévé is
lesz.

4.3.5.2. A temető
Az Opgang első mondatából nem csak Meylekh halálára vonatkozóan kapunk információt,
de a helyszín is pontosan meghatározásra kerül: a helyszín a kisváros/stetl, amelynek
temetőben lezajlott a temetés. Mindez szintén mutathat párhuzamot a Madame Bovary-val,
melynek ugyan nem első mondata, hanem alcíme (Moeurs de Province) szintén a vidéki
viszonyokra utal, és ezzel már a regény első szavaiban, sőt: címben meghatározza a mű
térbeli kereteit. A „kleyn-shtetldik” jelző több jelentést is hordozhat: jelenthet ’kisvárosi’-t,
illetve ’apró stetl-beli’-t is. Hogy mégis egy stetlről van szó, azt a szereplők zsidó neveiből,
valamint a hagyományos életmód egyes elemeinek meglétéből tudhatjuk meg: a TalmudTóra-iskolából, a halál utáni gyászidőszak héber nevének említéséből, illetve például
Yitshok-Ber kijelentéséből, mely szerint azért nem ment el Meylekh temetésére, mert nem
kedveli a vallásos zsidókat, akik most összegyűltek az eseményre, és nem kedveli a
temetéseken elhangzó bibliai szövegeket sem.
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A stetlt említve érdemes ehelyütt rövid kitérőt tennünk, és megjegyeznünk, hogy
Rakitne, a stetl neve szláv eredetű szó, és rekettyebokrot jelent. Ez egyrészt a természet
szerepét emeli ki, amelyben a bokor az ágak sűrű szövedékére, az átláthatatlanságra is
utalhat.84 A bokor továbbá bibliai allúziókat is eszünkbe idézhet: a csipke-, a galagonya-, a
tövis- és rekettyebokor gyakori elem a Bibliában.85
Ahogy a narrációról szóló bekezdésben már említettük, a mű első mondatai a két fontos
tér: a temető és a városka térbeli, illetve egymáshoz viszonyított elhelyezkedéséről is
információt adnak:
Késő délután a rakitnei kisvárosi temetőben eltemették Meylekh-et.
Mindenki elkísérte a fiatalember halottas menetét fel a hegyre, a városban pedig, amely mint
egy kis fészek bújik meg a zöld szántóföldek között, elnémult néhány órára, mintha senki sem
maradt volna ott. (3.oldal)

Meylekh sírjáról később olvashatunk részletes leírást:
Meylekh-et a temető szélére temették, a cseresznyefához, a berizsinyeci patikus kisöccse mellé
– emellé az igazán fiatal ember, a doktor mellé, aki a túl szorgalmas tanulástól tüdőbeteg lett,
és karbollal gyógyította magát… Sírkövén aranyló orosz betűkkel ez áll:
„A szent tudomány iránti szerelem áldozata”. (21. oldal)

Meylekh-et minden bizonnyal azért temetik a temető szélére, azaz a perifériára, mert
öngyilkosságot követett el. Periferiális létét a szomszédos sír még jobban kiemeli: Sírja
mellett egy idegen sírja található, aki – ahogy maga Meylekh is – egy másik városból
került Rakitnébe. Az aranyszínű, orosz nyelvű sírfelirat egyrészt tovább hangsúlyozza
idegenségét, másrészt azonban groteszk és ironikus is: a fiatal, szekularizált és tanult
generáció, illetve az asszimiláció és akulturalizáció kifigurázásaként is értelmezhetjük.
Meylekh tehát nem csak szemiotikailag kerül a perifériára. A visszaemlékezésekből
megtudjuk, hogy többször is elfordult a tradíciótól. Mégis ő marad az egyik központi
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Hetényi Zsuzsa szóbeli közlése, melyet ezúton is köszönök.
3.Szükség és éhség miatt összeaszottak, a kik a kopár földet futják, a sötét, sivatag pusztaságot. 4.A kik
keserű füvet tépnek a bokor mellett, és rekettyegyökér a kenyerök. 5.Az emberek közül kiűzik őket, úgy
hurítják őket, mint a tolvajt. 6.Félelmetes völgyekben kell lakniok, a földnek és szikláknak hasadékaiban. 7.A
bokrok között ordítanak, a csalánok alatt gyülekeznek (Jób 30:3-7, Károli G. ford.).
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figura, még annak ellenére is, hogy halálával eltávolodik a mű belső valóságától, és csak a
további szereplők emocionális valóságában: gondolataiban, érzelmeiben van jelen.
Mindebből arra is következtethetünk, hogy Meylekh figurájának nem periferiális volta a
legmeghatározóbb jellemzője. A további terek vizsgálatával meglátásunk szerint közelebb
juthatunk Meylekh figurájának értelmezéséhez.

4.3.5.3. A stetl és az erdő
A stetl az Opgang egyik központi motívuma és egyik központi tere is. Innen indulnak, és
itt futnak össze a hősök életútjai. A stetl ábrázolásában gyakori a természeti jelenségek
feltűnése is. A stetl szorosan kapcsolódik a természethez, hiszen ahogy már jeleztük, neve
rekettyét jelent.
Egész éjjel esett, mintha dézsából öntötték volna – ez volt az első kiadós, rendszeres nyári eső.
Minden váratlan villámmal a stetl két sarkában, lent a völgyben hirtelen összerezdült a malom
kéménye és a két templomcsúcs.
Különös meztelenségükben, mint egy nem idevalósi, fénylettek a templom csúcsai ijedt
aranyukkal, sem magukat, sem környezetüket nem ismervén fel, majd tovább szenderegtek,
arcukon félelemmel és üres álmokkal:
«Pfúj, pfúj! A vihar mossa el ellenségeink fejét!»
Az éjszaka második felében Rakitne álmában hallgathatta, hogyan csepeg az esővíz a
háztetőkről. A cseppek hol egy odaállított hordóba, hol az utca bebetonozott kövére estek, és
arra emlékeztettek, hogy a városban valaki megölte magát:
« Egy emberrel kevesebb.» (6. oldal)

[Khayim-Moyshe] a szűk úton ment, amely a magas zöld fű között bújik meg, és a távolból
láthatta a dombot, melyre Rakitne épült. A két templomtorony és a zsinagóga jarmelkéje
kiemelkedtek a háztetők közül, magasabbak voltak a városka bármely épületénél, és a nyári
délután vöröses fényében játszottak. (71–72. oldal)

A két templomtorony, illetve a zsinagóga jarmelkéje,86 azaz kupola alakú tetőszerkezete
a stetl állandó, metonimikus jelzőjeként jelennek meg.87
A stetlen belül a piactér88 is fontos szerepet játszik. Mint minden településen, a piactér
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A zsidó férfiak tradicionális fejfedője, ismertebb nevén kipa.
Ezzel is alátámasztva azt a településszociológiailag igazolt tényt, mely szerint a stetlben a zsidóság mindig
kisebbségben, más vallású, azaz elsősorban pravoszláv vallású többség között élt. A zsidó stetl képét a
klasszikusok nosztalgikus stetl-ábrázolása, és még inkább az ezekre épülő amerikai álomgyár vizuális
termékei terjesztették el a köztudatban.
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a társadalmi és üzleti élet központi helyszíne: itt zajlanak a vásárok. Itt tétetik közzé
minden, a lakosságot érintő fontos hír is, sőt: itt zajlanak általában a szórakoztató,
kulturális események is: komédiások, vándorszínészek, vagy búcsújárók. A rakitnei piactér
félkör alakú, és szétesőfélben van. A stetl állapota egyben hangulatot is hordoz, és a stetl
általános helyzetének tükreként is funkcionál. A piactéren Poyzner kereskedő háza, illetve
a ház lépcsője szintén fontos szerepet játszanak, amelyek részletes leírására a későbbiekben
térünk ki.
A stetl periferiális részében találhatóak azok az apró házak, amelyek a tradicionális
életforma szerint élő zsidók lakhelyéül szolgálnak, így itt találjuk Khayim-Moyshe
gyerekkori házát is. Itt lakik Preger, a Talmud-Tóra iszákos és káromló tanára is, aki
ivócimboráival szobájában szokott italozgatni. A ház, melyben Preger lakik, és így a
stetlnek kiemelten a tradicionális rendet jelképező tere az erőszakot is jelképezi: Shloyke,
Preger ivócimborája majdnem megerőszakolja Leyekét. (187. oldal) A stetl egészét
tekintve tehát ambivalens, összetett, de meglehetősen negatív térként jelenik meg a műben.
A természet szerepére már utaltunk: említettük, hogy a szereplők lelki állapotának
alátámasztásául, az emocionális tartalmakkal párhuzamosan gyakran jelenik meg
természeti ábrázolás is. Mindezeknek az a szerepe, hogy a hangulatot, az atmoszférát még
átütőbben érzékeltethesse. A kiterjedésében legnagyobb, „természeti” tér az erdő.
Az erdő – szintén természeti jelenség – a stetl mellett fontos szerepet betöltő központi
tér. Itt áll Yitshok-Ber, a két fiú apai jóbarátjának háza. Mielőtt a két fiú a nagyvárosba
költözött, sok időt töltöttek az erdei házban. A tetőn szoktak ülni, és onnan figyelték a
csillagokat, mivel „különleges vonzalmat éreztek a ködös szférák iránt”:
[Yitshok-Ber a fiúkhoz:]
«Hallgassatok ide, gyerekek! A beszéd nem ér semmit – a világot már oda vissza kibeszélték.
Hát akkor mit tegyünk? Este csillagos ég feszül felettünk, ott érdemes igaz értékek után
kutatni: tanulni kell.»
És elkezdtek – általában asztronómiát – tanulni. A ködös szférákban még lehet találni valamit a
régi időkből. Isten is segített nekik, még pedig egy üstökössel. A baráti kör – azaz a két barát –
valahol a bolhapiacon vettek egy régi teleszkópot, ami már lehet, hogy kicsit tönkre is ment,
odavitték hozzá, Yitshok- Berhez, felállították a ház szalmából készült tetején, és ettől kezdve
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A piactér a jiddis irodalomban már a klasszikusoknál is központi szerepet tölt be. Markish Di kupe című
poémájának elemzésénél részletesen kitérünk arra, hogy a piac mint a kereskedelem, a fogyasztás, és a pénz
hatalmának színhelye a bomló társadalmi rend és értékvesztés egyik szinonimájává válik.
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minden este felmásztak a tetőre: először ők – Meylekh és Khayim-Moyshe, utána pedig ő is, a
szakállas Yitshok-Ber. (18. oldal)
[Khayim-Moyshe] nem tudott elaludni az új ágyban; lehet, hogy a friss erdei illat ébresztette
korán, amely a nyitott ablakon keresztül egész éjjel áradt be.
Felöltözött és kiment: olyan volt, mint éjszaka, az erdő még halkan szundított. A kisház mellett
az erdő különösen sűrű és magas volt. Minden nyugodt ágat és minden fa kétszer olyan
magasnak tűnt a szürke ég alatt. Khayim-Moyshe felnézett [az égre], és azt gondolta:
«Egy új hely» (30. oldal)

Az erdő további szemiotikai elemzésünk szempontjából is fontos, hiszen a két fiút nem
csak a közös eltöltött esték, de a valós vagy elképzelt szerelmi kalandok is az erdőhöz
kötik:
A faágak mintha rágcsálnák egymást, halk zörgésük száll az erdő felett – ez pedig
egy másik lényeg: ha az ember akarja, el tudja képzelni, amint kettesben sétál itt Khava
Poyznerrel, és úgy beszélget vele, mint egy fiatal szerelmes egyetemista diák: „micsoda
melankólikus melódia”, mondja Chave Poyzner és az erdő halk zörejeit hallgatja.
«Igen.», válaszolja rá az ember, és meglepődik, hogy „milyen szép szót” mondott a
lány. Valóban melankolikus melódia – egy dallam, amely örökké körülvesz bennünket,
amely a világ halk szerencsétlenségét kíséri. (37. oldal)

Annak érdekében, hogy a stetl és az erdő további értelmezési lehetőségeire rá tudjunk
világítani, e két teret tovább tagoljuk.

4.3.5.4. A tér-típusok kapcsolatai és belső tagolása. A ház motívuma a stetlben és az
erdőben. A „ház-antiház” szemiotikai oppozíciója
Ahogy már említettük, az Opgang-ban négy tér-típus játszik kiemelt szerepet. Ezek mind
térben (vízszintes/függőleges – az erdő és a temető dombon találhatóak), mind pedig
időben elkülönülnek egymástól. A két legfontosabb tér, azaz a stetl és az erdő tovább
tagolható: e terek központi helyszínei a házak.
A szemiotikai értelmezés során a következő két szempont szerint járunk el: egyrészt a
házak művészi ábrázolásmódját és belső tereit hasonlítjuk össze, másrészt pedig a lotmani
„ház-antiház” oppozíció nyújtotta további értelmezési lehetőségeket tárjuk fel.
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Az erdőben mindössze egy házat látunk: Yitshok-Ber házát. Aprócska, takaros ház, az
ablakokon vörös függönyökkel. A szobák tiszták, a falak fehérek, és vékonyak: áthallatszik
rajtuk a kopogás és az emberi beszédhang. Ezáltal térben ugyan lezárnak egy-egy szobát,
ugyanakkor nem áthatolhatatlan határvonalak.
Ezzel szemben Rakitnében, a stetlben több ház is releváns a jelen elemzés
szempontjából. Itt találjuk a házat, melyben Meylekh gyógyszertára működött. Itt áll a
gazdag Oyzer Lyuber, valamint a gazdag kereskedő, Azriel Poyzner háza (A két férfi,
ahogy a szereplők bemutatásából láthattuk, a Meylekh körül meghatározó három női figura
közül egy-egy édesapja). Etl Kadis, Meylekh egykori szerelme anyjának háza is itt áll.
Kadis asszony valamint Khava Poyzner apjának háza fontos, hiszen mindkét lány
érzelmileg kötődött Meylekh-hez. Oyzer Lyuber háza elsősorban részletes leírása miatt
keltheti fel figyelmünket, mely a rakitnei házak és belső tereik szemiotikai jelentéséről
alkotott konklúziónkban fontos szerephez jut.
Ott, ahol az út Berizsinyec felé felfelé vezet, félkörben fiatal nyírfák álltak, amelyek a nagy,
üres tér füvét ünnepélyessé tették. A házak között állt Ojzer Lyuber új építésű, gazdag háza; a
korareggel forró napfényében fürdött, és várt.
Ha egy idegen jönne ide, megbámulná a házat minden oldaláról, és ez az idegen így szólna:
„Szép ház; kisvárosban ritkán lát az ember egy ilyen szép és különleges házat.”
A fehér tető alatt magas gerendák, és kifejezetten nagy, állomás-ablakok találhatóak. Néhány
évvel korábban, amikor az ablakokat beépítették, minden sábeszkor idejöttek a városból, hogy
megcsodálják; erős emberek álltak itt sábeszi kaftánban és kérdezgették egymást:
„Nu? Hogy tetszenek Önnek Oyzer Lyuber ablakai?"
Mára mindenki hozzászokott a házhoz, de a ház még mindig arra vár, hogy idejöjjenek és
megcsodálják.
Kint és elől túl sok volt a napfény, és a magas előcsarnokban megállt a levegő, olyan volt, mint
naplementekor, olyan sötét, és szédítő. A levegő hűvös volt és friss, mint pészahkor, amikor a
kétrészes, addig zárt ablakokat először nyitják ki, és hallani, ahogy a madarak a közeli fákon
csiripelnek. (46–47. oldal)

Lyuberék háza nagy, ugyanakkor üres és rideg épület. Rakitne lakosai méretéből
adódóan találják szépnek, ami önmagában is ironikus. A ház ábrázolását alaposabban
elemezve az irónia és az abszurd látásmód még erőteljesebben érezhetővé válik.
A Lyuber-ház családi ház, azonban nem családi fészek, hiszen maga a család is csonka így nem is lehet pozitív tér.
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Khava Poyzner apjának üzletét, illetve Kadis asszony házát elemezve (azaz a Meylekh
alakjával emocionálisan összekapcsolható tereket szemügyre véve) két újabb motívum
tűnik fel. Poyznerék házánál a lépcső, mint köztes, átmeneti tér jelenik meg:
[Meylekh] gyakran ült Khavával a lány apjának üzlete előtti lépcsőn – Khava szeretett ott ülni
délutánonként, amikor a bolt bezárt. […] Ha valaki aznap késő este a piacon keresztülment,
láthatta, hogy a zárt üzlet előtti lépcső üres volt. (65–66. oldal)

A lépcső, amely a házbelső tereit köti össze a külvilággal, határterületként funkcionál.
Khava apja, Poyzner maga is gyakran álldogál a lépcső tetején, és innen figyeli a piacot.
Poyzner zsidó kereskedő, azonban a zsidósághoz való kapcsolata sem külsőleg, sem
belsőleg nem látható: „úgy nézett ki […] mint egy pap” (44. oldal). Megjelenését tekintve
már nem tagja a „régi rendnek”, az asszimilálódott, új polgári réteget szimbolizálja.
Ugyanakkor a lépcső tetejéről figyelvén a piaci sürgést-forgást térben a piac, azaz a
hagyományos stetl-beli élet fölé helyezkedik.
A lépcső Meylekh és Khava szerelmében is határt képez. Nappal, a fényben Khava tere,
este azonban üres. Feltételezzük, hogy mivel a lépcső teljesen nem része egyik térnek sem,
sem a hagyományos stetlnek, sem az újgazdag kereskedő boltjának, a szerelem sem
teljesedhet be, hiszen nincsen számára sem térbeli, sem identitás-beli keret. Khava és
Meylekh is határ-figurák, többszörös identitással és a stetltől távolodó világba mutató
vágyakkal.
Ahogy a következő idézetek is alátámasztják, a házak ablakainak is kiemelt szerep jut.
Mind Meylekh házában, mind az erdei házikóban vörös függönyök lógnak az
ablakokban.
[Meylekh gyógyszertárának leírása:]
Egyszer, kora reggel, a város azon sarkában mentek az utcán – ő [Khanke] és Etl Kadis, és
meglátták a gyógyszertárat, ami már készen volt, az újonnan kiakasztott táblával, a kis vörös
függönnyel a félig üveges ajtón, talán még egy csengő is volt belül. (51. oldal)
[Az erdei ház leírása:]
A kis ház üres volt.
Magas facsúcsok rágcsálták a kék, nyári kora reggelt. […] A nyílt ablakon és a nyugtalan rövid
vörös függönyökön át hallani lehetett a levelek csapdosását. Az egyik ilyen függöny mögött
feküdt Khayim-Moyshe fehér ingben a szobájában. (34. oldal)
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Az ablakok nyitva álltak. A nap rajtuk ömlött be és égetett. Leengedte a rövid vörös
függönyöket, és fehér ingében lefeküdt az ágyra. De a leengedett függönyök sem segítettek. A
hosszú, forró nyári nap ürességét egészen idáig lehetett érezni. (113. oldal)

A függönyök vörös színe Rakitne leírását idézi eszünkbe, amelyben a lemenő nap
vöröses sugarai visszatükröződnek a templomtornyokon. Vegyük figyelembe, hogy az
események nagyrészt nyáron történnek – az égő, perzselő nap számos leírásban megjelenik
– úgy a tűzre is asszociálhatunk. Ugyan láthattuk, hogy korábban puszított már tűz
Rakitnében, az Opgang elemzése szempontjából mégsem a mindent elpusztító elemi erő,
sokkal inkább a régi értékeket lassan elnyelő lángnyelvek értelmezése tűnik relevánsnak.
A második ház, amely Meylekh figuráját tekintve szintén emocionálisan töltött, Kadis
asszony háza. Az égő gyertya, az égő fény itt is megjelenik, igaz, más kontextusban. Etl
némaságával próbál a világ ellen protestálni, ellenállása tehát nem verbális. Minden este
fényt gyújt ablakában, és ezzel a fénnyel, illetve a fény-sötétség ellenpárral próbál meg a
stetl-beli unalmas és kilátástalan lét ellen tiltakozni. A lámpa, a fény és az ablak
motívumainak együttes jelenléte az orosz irodalom egy későbbi alkotását is
emlékezetünkbe idézheti, Bulgakov Mester és Margaritáját. „Печь в доме – пенаты,
домашнее божество. Ей противостоит адский отблеск углей в квартире, так же как
свету свечей в окнах Дома — электрический свет антидома.” (Лотман, Дом 41).89
Lotman megállapítása alapján felmerül a kérdés, hogy a „ház-antiház” oppozícióval
milyen új értelmezési lehetőséget lehet felmutatni az Opgang térszemiotikájának
vizsgálatában.
A ház motívuma tudvalevőleg a mitológiában gyökerezik. Mind a mitológiai
történetekben, mind a népmesében találkozhatunk a falusi ház (=ház) és az erdei ház
(=anti-ház) dualizmusával. Az archaikus modell szerint a ház a saját tér, a biztonságos, az
istenek által megóvott helyet jelenti. Ezzel szemben az anti-ház az idegen, az ördögi és az
időbeni elmúlás színtere. Puskin költészetében a ház nem más, mint «идейный фокус,
который вбирает в себя мысли о культурной традиции, истории, гуманности и
самостояние человека». Új motívumokkal, mint hontalanság, út, önmagába zárt lét
kiegészülve Gogolnál is feltűnik a ház-antiház kétpólusú tér-rendszer. Dosztojevszkijnél a
mitológiai archetípus és a tolsztoji ábrázolásmód keveredik: az, aki a halál terében, azaz az
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A tűz és a fény motívuma egy további párhuzamot is felvet. Oroszban az ’ablak’ – окно és ’szem’ – око
szavak etimológiailag azonos tőről fakadnak. Az ablak motívuma egy további, érdekes kontextusban is
feltűnik. A regény elején Yitshok-Ber bemutatásánál olvashatjuk: hatalmas kidülledt szemei voltak, amelyek
az elsuhanó vonat fényeire emlékeztettek, ezért a városban a „vonat” nevet adták neki. (12. oldal)
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egérlyukban él, át kell, hogy menjen a halottas házon, hogy feltámadhasson. Bulgakovnál a
ház motívuma különösen fontos, hiszen elsősorban a Mester és Margarita művészetének
egyik legalapvetőbb elemeként fungál (Лотман, Дом 36).
A mitológiai archetípus és az Opgang térábrázolása közötti legszembetűnőbb különbség
a tér-típusok jelentésében látható. Az Opgang-ban az erdő a pozitív tér, ahol ideális
körülmények uralkodnak, ahol a karakterek a saját otthon melegét megtapasztalják – még
akkor is, ha ez a tér sem teljes (hiszen minden egész eltörött), mivel Yitshok-Ber felesége
beteg és házasságuk gyermektelen. Ezt a hiányt egyensúlyozza Yitshok-Ber nevének
második eleme, amely medvét jelent, így Yitshok-Bert a természethez köti. Kínzó víziói
közepette Khayim-Moyshe meggyorsítja lépteit az erdő felé, hogy minél hamarabb
hazaérjen, és ott Yitshok-Berrel teázgatva a problémáról beszélhessen.(34. oldal) Az erdő a
szerelem beteljesülésének helyszíne is, hiszen az erdei házban talál egymásra a mű
nyomtatott szövegkorpuszának utolsó fejezetében Khayim-Moyshe és Khanke.
Ezzel szemben a stetl azoknak a lakhelye, akik eltávolodtak gyökereiktől (ld. Poyzner),
illetve a fiatal generáció tere, akik nem találják helyüket sem a stetlben, tehát sem térben,
sem a társadalomban (ld. Etl). A stetl olyan társadalmi rétegek tere, akik ugyan kívülről
látványosak, belülről azonban üresek (ld. Lyuber házát, amely Bulgakov élettelen házaihoz
hasonlít). Meylekh háza is itt található, az a ház, amelyben eldobta magától az életét, és
amely így a halál szférájává lett. A rakitnei stetl és az általa szimbolizált jellemzők – nem
meglepő módon – azonosságot mutatnak a reális valóság körülményeivel: a politikai,
társadalmi és gazdasági krízissel és az ezek által életre hívott változásokkal.
A ház-antiház oppozíciójának irodalmi szövegekben való megjelenését Lotman egészen
Puskinig visszatekintve vizsgálja. Érdekes, hogy az orosz irodalomban ehhez a szemantikai
oppozícióhoz társuló tematika szinte mind megjelenik Bergelson novellájában is.
A puskini szövegekre jellemző kulturális tradíció és emberségesség témaköre Bergelson
művében is megjelenik. Dosztojevszkijjel is párhuzamot mutat: Khayim-Moyshe és
Khanke Lyuber Meylekh házában kutatnak a halál okára utaló nyomok után. Ez azt jelenti,
hogy nekik is át kell küzdeniük magukat a halál házán, hogy végül a szerkesztés szerinti
utolsó fejezetében egymásra találhassanak, és ezáltal feltámadhassanak, azaz a káoszban és
az elmúló világban egységet alkotva találjanak egy, a jövőbe vezető kiutat.
Lotman terminológiájával élve Yitshok-Ber háza a saját, a biztonságos megtestesítője,
azaz ez a „ház”, míg a stetl épületei az üresség és a halál szimbólumai, azaz „anti-házak”ként értelmezhetőek.
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A stetlt és az erdőt, amelyek szemiotikailag ellentétes terek, egy kis út köti össze,
melynek szintén fontos szerep jut a terek értelmezésében.
[A lányok, miután meglátogatták Yitshok-Bert, nem a széles, porlepte úton hagyták el az
erdőt], hanem a szűk úton, amely kedvelt nyári rövidített útvonal, és amely a zöld, megművelt
szántóföldek fűszálai között bújik meg. Az út egy zöld völgybe vezet, ahol egy magányos
forrás, kút áll egy szent nyugalommal: ennél a forrásnál mindig sábesz van. Innen az út a kis
hegyre vezet, és mint egy vékony kéz, úgy terül el hirtelen Rakitne baloldali városhatáráig, a
két templomtoronnyal és középen a zsinagóga jarmelkéjével – onnan egészen idáig érződik a
hosszú nyári nap végének fáradtsága. (21–22. oldal)

Az út mint toposz a ház motívumához hasonlóan több ezer éves tradícióval rendelkezik.
Lotman szerint: „Xудожественный символ дороги содержит запрет на движение в
одном направлении, в котором пространство ограничено, и естественность движения
в том, в котором подобная граница отсуствует”. (Лотман, Гоголь 625).
Az erdő és a stetl között nem ez a vékony út az egyedüli kapcsolat. Ahogy láthattuk,
létezik egy szélesebb, porral borított út is; a kis utat akkor használják, ha le akarják
rövidíteni a stetl és az erdő közötti távolságot. Ezáltal átmeneti térként értelmezhető, amely
a választás lehetőségét is szimbolizálhatja: kétirányú mozgást tesz lehetővé, a pozitív
térből a negatívba vagy fordítva. Az erdei út a fiatal generáció párhuzamaként is olvasható,
azé a generációé, aki a tradíció porral borított széles útjáról letérve új utakat próbál
felfedezni.
Az erdei út, mint a negatív és pozitív tér közötti átmeneti határvonal neutrális térnek
tűnik: egyrészt semmiféle következményét nem látjuk annak, ha valaki ezt az utat
választja. Másrészt ez az út vezet a forráshoz és a kúthoz – amely az élet kútjának ősi
toposzát idézi eszünkbe, így az éltető őserő, a megújulás lehetőségét is magába foglalja.
Tekintettel arra, hogy a szöveg szerint itt mindig sábesz van, az erdei út és a kút sajátos,
ciklikus időben léteznek: a sábesz a zsidóság hetente visszatérő, egyik legfontosabb
ünnepe. Minden szombaton megidéződik a világ teremtése, majd a hetedik nap, amikor a
Teremtő megpihent. A szétesőfélben lévő világban a teremtés aktusa és ennek, illetve a
mitikus idő ciklikus ismétlődése ellenpólust képez a halállal, elmúlással, kilátástalansággal
azonosítható negatív térrel, azaz a stetlvel szemben.
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A szemiotikai terek elemzésével új horizontok nyílnak meg az összetett, több rétegű mű
értelmezése szempontjából. Meglátásunk szerint az egyik központi kérdést, azaz Meylekh
halálának okát is megválaszolhatjuk a szemiotikus tér-elemzés segítségével.

4.3.5.5. A tér szerepe a karakterek és a szüzsé értelmezésében. Bergelson sajátos
Krisztus-ábrázolása
Ahogy erre már utaltunk, Bergelson műve – a századforduló világképének és művészi
ábrázolásának megfelelően – nem mond explicit értékítéletet és véleményt, hiszen a káosz
világában, ahol már semmi sem egész és semmi sem egyértelmű többé, ilyenek nincsenek.
Sherman szerint sok igazság van, de ezeket nem lehet hiánytalanul felsorolni, és még
kevésbé sem teljesen megismerni (Sherman, Introduction XXIIII-XXIV).
Ugyanakkor Meylekh alakját a szemiotikai terek szempontjából is elemezhetjük.
„[…] художественное пространство не есть пассивное вместилище героев и
сюжетных эпизодов. Соотнесение его с действующими лицами и общей моделью
мира,

создаваемой

художественным

текстом,

убеждает

в

том,

что

язык

художественного пространства – не пустотелый сосуд, а один из компонентов
общего языка, на котором говорит художественное произведение.” (Лотман, Гоголь
628). […] „поведение персонажей в значительной мере связано с пространством, в
котором они находятся, а само пространство воспринимается […] как «совокупность
однородных

объектов

[…],

в

которой

имеются

пространственно-подобные

отношения» Это в принципе допускает возможность для одного и того же героя
попеременно попадать то в одно, то в другое пространство и одновременно создает
представление о множестве пространств, причем, переходя из одного в другое,
человек деформируется по законам этого пространства.” (Лотман, Гоголь 645).
Meylekh-ről tudjuk, hogy nem Rakitnében született, hanem Yitshok-Ber meghívására
érkezett a városkába. Apjáról nincs információnk, anyja özvegy. Testvére szintén
gyógyszerész, mégpedig a távoli városban, akinek figurájával a temetéskor találkozunk.
Meylekh családtagjainak nevét nem ismerjük.
Ahogy már említettük, a szereplőknek állandó jelzőik, állandó jellemzőik vannak,
melyek a mű egészén végigvonulnak. Meylekh a „nagyra nőtt, szégyenlősen mosolygó
fiú”. Mosolya tehát szinekdoché-jelleggel Meylekh teljes figuráját helyettesítheti. Ez a
jellegzetes mosoly az ikonok Krisztus-ábrázolását juttatja eszünkbe. Mindezt
alátámasztani látszik az is, hogy Meylekh fiatalon hal meg, és a temető, ahová temetik, egy
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dombon, vagyis sajátos Golgotán található. A temető, ugyanúgy, ahogy a Golgota is, a
városon kívül található.
Meylekh, hasonlóan Krisztushoz, állapotváltoztató, mondhatni csodatévő képességekkel
is bír, azonban Krisztustól eltérően több csodatétele is köthető egy személyhez. Meylekhnek köszönhetően tér vissza Etl a helyes útra, befejezi néma lázadását, és ismét képes
verbálisan kommunikálni. Etl tehát nem csak helyes útra tért, de némasága is megszűnt.
További két érv is azt látszik alátámasztani, hogy Meylekh alakja sajátos Krisztusfiguraként is értelmezhető. Khayim-Moyshe belső dialógust folytat Meylekh-hel, melyben
Meylekh önmagát a halálban látja öröklétűvé válni:
„Tulajdonképpen mi az, hogy ember, Meylekh?“
„Semmi, Khayim-Moyshe, egy kísérlet vagy egy kurta véletlen.“
„Na és az emberi szenvedés?“
„Ugyanaz, Khayim-Moyshe.“
„És ki örök?“
„Én vagyok örök, a halott Meylekh.“ (68. oldal)

Meylekh a műben a következő utat járja be: a távoli kisvárosból származó fiatalember a
nagyvárosban jár egyetemre, ahol összeismerkedik a politikával, és aktív politikai szerepet
vállal. Eme aktivitása következményeként száműzik. Visszatérését követően Yitshok-Ber
meghívására Rakitnébe érkezik, ahol gyógyszertárat nyit.
A számos krisztusi allúzió ellenére Meylekh figurája nem egyértelműen pozitív: három
lányhoz is gyenge érzelmek kötik, bár mindhárom kapcsolat beteljesületlen marad.
Szép emlékeket őriz az erdőben található kis házról, mégis a stetlben telepedik le. Itt
követ el öngyilkosságot is, amely tettével a figyelem középpontjába kerül. Halálával egy
fajta megváltást hoz a stetl lakóira: mindannyian Meylekh halálának okait kezdik el
kutatni, és ezáltal önmagukra is reflektálnak.
Gondolatmenetünket, mely szerint Meylekh egy sajátos Krisztus-figura, neve további
jelentésrétegeinek megvilágításával is alátámaszthatjuk, hiszen Meylekh neve ’király’-t
jelent. Jézust is keresztre feszítése előtt királynak nevezte Pilátus, és ezt írattatta a keresztre
is. Meylekh egy olyan sajátságos, zsidó Krisztus alakját testesíti meg, aki a régi és az új, a
hagyomány és a modern, saját gyökerei és a haldokló stetl között vergődik. Chagallnak a
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második világháború eseményeire adott művészi válaszai: Résistance (‘Ellenállás’) és
Résurrection (‘Feltámadás’, mindkettő 1937 és 1948 között keletkezett) című képei is
megjelenhetnek előttünk, amelyeken, háttérben a stetl jellegzetes, néha égő képi világával,
egy keresztre feszített figurát látunk, ágyékán zsidó imaköpennyel, tálisszal letakarva.90
Meylekh mint Krisztus-figura alakjához a Mester toposza is hozzárendelhető. Egyrészt
ő az, akin keresztül Khayim-Moyshe ráéred az igazságra: csak a Meylekh-hel folytatott
belső dialógusokban érti meg a számára fontos „valóságokat”.
Emellett egy további mozzanat is a mester-tanítványa viszony feltételezését támasztja
alá a két fiú kapcsolatában. Miután Khayim-Moyshe és Khanke semmit sem találtak
Meylekh házában, ami az öngyilkosságot megmagyarázná, Khayim-Moyshe visszaindul az
erdőbe. Ekkor hirtelen úgy érzi, hogy gondolatait írásban kell rögzítenie. Ugyan a leírt
sorok Khayim-Moyshét megelégedéssel tölti el, az írás folyamata nem teljesülhet be, mivel
Khayim-Moyshe nem tudja megválaszolni azt a kérdést, hogy ki is volt valójában Meylekh
– ezáltal nem tud egész, befejezett művet alkotni. A mű befejezetlenségétől eltekintve
Khayim-Moyshe tulajdonképpen nem tesz mást, mint belső és valóban elhangzott
dialógusaik megidézésével Meylekh életét örökíti meg, Meylekh életét és tetteit próbálja
megérteni és írásban megörökíteni. Azaz Meylekh élettörténetének evangélikusaként is
tekinthetünk rá. Természetesen felvetődik a kérdés, miért nem hozható létre Meylekh
életének evangéliuma, ám a kérdés megválaszolása további kutatásokat igényel.
Meylekh mint Krisztus-figura értelmezéséhez egy további aspektust sem hagyhatunk
érintetlenül. Khayim-Moyshe és Meylekh nem csak jó barátok, nem csak mester és
tanítványa. Eme jelentéseken túl alteregók is, speciális двойник–figurák:
Amikor visszament az erdőbe, önmagának sem tűnt fel, de elkezdett Meylekh-ről gondolkodni;
anélkül, hogy saját maga észrevette volna, elkezdett gondolatban Meylekh-hel beszélgetni: ő,
Khayim-Moyshe, és ő, Meylekh, alapjában véve egy ember; neki, Khayim-Moyshének […]
végül majd le kell győznie puhán mosolygó Meylekh-jét, aki mindenre tud kifogást, és minden
házban, ahová belépett, hátrahagyja áldását. Egy biztos: Meylekh még most, halálában is több
figyelmet kap. (67. oldal)

90

A Krisztus-figura modern héber és jiddis irodalomban és művészetekben való megjelenésének Roskies is
külön fejezetet szentel (Roskies, Apocalypse 259). illetve alapos, áttekintő tanulmány olvashatunk a témában
Bar-Yoseftől is (Bar-Yosef, Hamutal. Jewish-Christian Relations in Modern Hebrew and Yiddish Literature:
A Preliminary Sketch < http://www.bgu.ac.il/~baryosef/Eng/research/jewish_christian.htm>).
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Fenti megállapításunkat alátámaszthatjuk a tér értelmezésével nyert eredményeinkkel is.
Mind az erdei házban, mind a patikában vörös függönyök lógnak az ablakokon. A két ház
közötti különbség, hogy ellentétes tereken belül találhatóak. A patikában találnak egy eltört
hajcsatot, és egy oroszul írott szerelmes levelet, azaz egy be nem teljesült szerelem
emlékeit. Ezzel szemben Khayim-Moyshe és Khanke szerelme az erdei házban teljesül be,
ahol felismerik és be merik vallani egymás iránt érzett szerelmüket. Meylekh
szempontjából – és teréből – a világot nem lehet megváltoztatni: ezt tükrözi saját
változatlansága, azaz állandó jellemzője, mosolya is. Így hát két kiút közül lehet
választani: ezt a világot el kell fogadni olyannak, amilyen, avagy ki kell belőle lépni.
Meylekh öngyilkossága tehát az egyik kiutat jelenti, a térből való kilépést. Ezzel
szemben Khanke és Khayim-Moyshe, akik az erdei házhoz kötődnek, és akiknek nincs
állandó jelzőjük, de Khayim-Moyshe esetében az életet és a nép vezérének figuráját
hordozzák magukon, képesek a változásra, a megújulásra - ugyanúgy, ahogy a természet,
amelyhez térben kötődnek.
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4.4. Összefoglaló
Dovid Bergelson műve a modern szovjet jiddis prózairodalom egyik kiemelkedő alkotása.
Összetett, bonyolult szerkesztésű alkotás, ezzel is a valódi világ átláthatatlanságát tükrözi,
és azt, hogy a világ, illetve a benne élő emberek teljes mértékig nem ismerhetők meg. Az
Opgang lineárisan nem elemezhető, hiszen maga sem így épül fel, ezért elemzésünkben
meghatározott szempontok szerint vizsgáltuk a szöveget: elsősorban a narráció és a
térszemiotika vizsgálatával próbáltunk meg minél teljesebb képet adni a műről és világáról.
Az Opgang a zsidó tradíció és a modernizmus találkozásnak is különös elegye, mely
számos hasonló vonást mutat a GOSZET, azaz a korabeli jiddis színház és Markish
művészetével, valamint képi ábrázolásmódjával is.
Mindenekelőtt ki kell emelnünk a két főszereplő sajátos Doppelgänger-párosát, amely
Mester és tanítványa viszonyt is idéz, ennek révén nem csak az orosz és európai irodalom
hatása, de a keresztény tradíció ismerete is megmutatkozik a műben. A jiddis
klasszikusokhoz képest újdonságnak számít Bergelson kristálytiszta, beszélt nyelvi
fordulatoktól mentes jiddis nyelve, valamint narrációja. Ez utóbbi formai síkon Flaubert
hatását mutatja, tartalmilag azonban a zsidó tradíció számos újraértelmezett elemét is
magán hordozza.
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5. “I%MIT% FU% VELT-TSERIS”91. PERETS MARKISH DI KUPE (1921) CÍMŰ
POÉMÁJA VÁLASZÚTO% A TRADÍCIÓ ÉS MODER%IZMUS KÖZÖTT, ZSIDÓ
ÉS KERESZTÉ%Y IRODALMI KO%TEXTUSBA%

5.1. Bevezetés
Perets Markish Di kupe (szó szerint “A halom” vagy “A kupac”) című versciklusa 1921ben Varsóban, majd némileg átdolgozva 1922-ben Kijevben jelent meg. A modern,
jellemzően expresszionista költemény megszületésének közvetlen kiváltó oka Markish
személyes háborús élményei, valamint az első világháborúval párhuzamosan és azt
követően is zajló ukrajnai pogromok voltak. A vers a benne szereplő utalás szerint a
horodicsei pogrom áldozatainak állít sajátos emléket, amely a források szerint 1920.
szeptember 23-án 216 áldozatot követelt. (Roskies, Destruction 362) A keretes szerkezetű
mű elején és végén idézett 5681. Tishri hónap 11-ikei héber dátum is ezt támasztja alá: a
dátum 1920. szeptember 23-nak felel meg.
A versciklust sokan a modern jiddis irodalom egyik kimagasló lírai eredményének, ezen
belül is a szovjet-jiddis expresszionizmus csúcsteljesítményének tartják. Ebben a
szerepében érdeklődés övezte korábban is, bár fontos megemlíteni, hogy a jiddis nyelv és
kultúra iránti nyelvi és tudományos érdeklődés megközelíthetően a 90-es években indult és
napjainkban is tapasztalható újjáéledése, ezzel együtt a szovjet-jiddis irodalom
“újrafelfedezése” (melyet természetesen történelmi-politikai tényezők is segítettek, úgy
mint az egykori Szovjetunió archívumainak, levéltári anyagainak hozzáférhetővé válása)
számos új interpretáció megszületésének adott lehetőséget (ld. pl. Bechtel, Glaser).
A versciklus elemzése több szempontból is komoly feladatot ró az elemzőre.
Mindenekelőtt a versciklus terjedelme jelent kihívást, azon felül az a tény, hogy két,
egymástól különböző kiadásban jelent meg rövid időn belül. Jelen elemzés alapjául
szolgáló varsói kiadás 24, az általunk neves tudományos központokban is keresett,
mégsem hozzáférhető kijevi, átdolgozott kiadás 22 versből áll. A két kiadás
összehasonlítása Wolitz alapján:
91

“[Miért félek megtenni egy lépést, //] én, itt, a világ kettészakadásának kellős közepén…” - Idézet a 2.
versből
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Varsói kiadás (1921)

Kijevi kiadás (1922)

1. vers: Szonett
2. vers: Hat, ötsoros versszak
3. vers: Szabadvers
4. vers: Szabadvers
5. vers: Szonett
6. vers: Nyolc, rímes verspár
7. vers: Szonett
8. vers: Szabadvers
9. vers: Vers (a későbbi, kijevi verzióban
nem szerepel)
10. vers: Antifonális vers

1. vers: A varsói kiadás 1. versének variánsa
2. vers: Ua. mint a varsói kiadásban
3. vers: Varsói kiadás 3. versének variációja
4. vers: Varsói kiadás 4. versének variációja
5. vers: Ua. mint a varsói kiadásban
6. vers: Új vers.
7. vers: Ua, mint varsói kiadás a 6. vers
8. vers: Ua, mint varsói kiadás 7. vers
9. vers: Ua, mint varsói kidás 8. vers

11. vers: Szabadvers, túlnyomórészt
háromsoros versszakokkal
12. vers: Szabadvers
13. vers: Hat, rímes verspár
14. vers: A későbbi, kijevi verzióban nem
szereplő vers
15. vers: Négy soros versszakok, 1. és 4.
versszakban rímmel
16. vers: A későbbi, kijevi verzióban nem
szereplő vers
17. vers: Négysoros verszakok, melyekben
két-két sor rímel
18. vers: Három soros verszakok
19: vers: Terza rima-verszakok
20. vers: Szabadvers
21. vers: Szabadvers
22. vers: Szonett
23. vers: Szabadvers, háromsoros
verszakokkal
24. vers: Szonett

10. vers: A varsói kiadás 10. versének
variációja (a vers teljes utolsó része)
11. vers: Ua. mint a varsói kiadásban
12. vers: Ua. mint a varsói kiadásban
13. vers: Ua. mint a varsói kiadásban
14. vers: Ua. mint varsói kiadás 15. vers
15. vers: Ua. mint varsói kiadás 17. vers
16. vers: Ua. mint varsói kiadás 18. vers
17. vers: Ua. mint varsói kiadás 19. vers
18. vers: A varsói kiadás 20. versének
variációja
19. vers: Ua. mint varsói kiadás 21. vers
20. vers: Ua. mint varsói kiadás 22. vers
21. vers: Ua. mint varsói kiadás 23. vers
22. vers: Ua. mint varsói kiadás 24. vers

Összefoglalva:
- a kijevi kiadás öt olyan verset tartalmaz, amely a korábbi, varsói kiadásban szereplő vers variációja
(1., 4., 10., 18.)
- öt olyan vers van, amelynek mind helye, mind tartalma változatlan a két kiadásban
- 11 olyan vers van, amelyek a szöveg szintjén ugyan azonosak, de a kijevi kiadásban más
sorszámmal azonosíthatóak
- a korábbi, varsói kiadásból három vers nem került bele a kijevi kiadásba
- a későbbi, azaz a kijevi kiadásban egy új poéma található, a hatodik (Wolitz 65)

Mindez tehát olyan szövegkorpuszt jelent, amely akkor is megnehezíti a munkát, ha
bizonyos szempontok szerinti részelemzést szándékozunk készíteni, például ha csak a
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bibliai allúziókat, vagy bizonyos motívumok értelmezését tűzzük ki célul. Emellett
versciklusról lévén szó nem hagyhatjuk figyelmen kívül a belső kohéziót, az egyes versek
közötti utalásokat, kereszthivatkozásokat, ismétlődő motívumokat, amelyek elemzéséhez
egymáshoz fűzött és kiterített papírokon próbáltuk az egyes verseket felrajzolva a versen
belüli szemiotikai és logikai kapcsolatokot áttekinteni és szemléltetni.
Fontos ismét megemlíteni, hogy a versciklus jiddis nyelven született, és ismereteink
szerint a teljes versciklus fordítása nem érhető el más nyelven, angolul is csak egyes
részversek jelentek meg. Több, neves irodalmár is átültette a vers-szekvencia bizonyos
részeit angolra, így például Roskies (Destruction 362-367) és Wolitz (68-72) is, így ezek
összehasonlítása is újabb érdekes adalékul szolgálhat.
A vers nem sorolható kifejezetten egy iskolához vagy művészeti irányzathoz. Avantgárd
vers, számos expresszionista jeggyel és nyelvi bravúrral. Ennek megfelelően a vers mind
szintaktikai, mind szemantikai megértése, mind más nyelvre való átültetése komoly
kihívást jelent. A jiddis nyelvűség révén a zsidó történelmi-kulturális hagyomány nagyon
mélyen gyökerezik a műben, és mind burkolt, mind egyenes bibliai idézetek képében
megjelenik. Ezen szöveghelyek fordítása és kommentálása aprólékos fordítói munkát és
megalapozott hebraisztikai háttérinformációkat is megkövetel.
A versciklushoz kétféle intencióval közelíthetünk.
Egyrészt felfoghatjuk úgy, mint a zsidó tradíció modern feldolgozását, így a bibliai,
illetve zsidó hagyományokat, rituálékat keresve az egyik legfontosabb intertextuális
kapcsolatot jelentő kontextus megjelenési módjait keressük és értelmezzük. Ez jellemző a
korábbi, az 1970-es és 80-as években született, úttörőnek számító értelmezésekre, amelyek
a szöveget az Urtext-ként is értelmezhető bibliai szövegek tükrében elemzik. Kétségtelen,
hogy efféle elemzés nélkül a szöveg nem érthető meg.
A zsidó kontextus keretein belül maradva a versciklus (mivel konkrét történelmi
eseményre, egy ukrajnai pogromra utal) az úgynevezett pogrom-irodalom kánonjába is
sorolható. A pogromirodalomnak jelentős primer- és szekundér-irodalma van, ezért a
versciklus pogrom-irodalomban való elhelyezése, illetve a pogromirodalom kínálta
intertextuális kapcsolatok feltárása jelen dolgozatnak nem célkitűzése.
Említettük, hogy a zsidó vallási és liturgiai intertextuális kapcsolatok értelmezése terén
születtek már jelentős eredmények, azonban ezen korábbi elemzések (Roskies, Wolitz) –
164

lévén, hogy nem átfogó tanulmányok, és egy-egy tudományos cikk terjedelme csak egy
központi téma kifejtését teszi lehetővé – bizonyos bibliai kapcsolatokat figyelmen kívül
hagynak. Így például nem került értelmezésre a pészah és az ezzel összekapcsolható
megváltás motívum sem, holott a szövegben is megjelenik, és más, az eddigi elemzések
középpontjában lévő ünnepekkel is egyértelműen kapcsolatba hozható.
Úgy tűnik, a korábbi elemzések a tradíció és modernitás vizsgálatakor nem tekintenek a
zsidó tradíció határain túlra sem, illetve ha említik is például Krisztus figurája mint
irodalmi toposz átvételét (Glaser 16), nem dolgozzák ki részletesen ezt a vonatkozást.
Ezáltal Markish modernitásának számos jellemzője, újszerű jegye még nyitva áll az
elemzés számára.
Összefoglalva elmondható, hogy az irodalmi szöveg végtelen számú elemzési
lehetőségének tudatában olyan versértelmezés készítésének szándéka vezérelt, mely a Di
kupében a tradíció és a modern találkozásának különös elegyét látja és láttatja. Mindehhez
elsősorban a szövegközpontú megközelítést elfogadva a szöveghez mint önálló egészhez
közelítünk, amelyben a zsidó hagyomány és rítus, az ószövetségi allúziók ugyanolyan
intertextuális kapcsolatokat képeznek, mint a rejtett vagy egyes motívumok elemzésével
feltárható, újszövetségi Krisztus-ábrázolás hatása, hozzátéve, hogy ez utóbbi sem Markishnál fordul elő elsőként a zsidó irodalomban (Roskies, Apocalypse 99).
A zsidó gyökereknél maradva az elemzés a két említett kutató által már feltárt,
elsősorban jom kipuri és ros hasanai összefüggéseket a Yerushalmi nevével fémjelzett
zsidó idő- és történelemszemlélet (Yerushalmi 2000) mentén haladva további ünnepekkel
egészíti ki, egy önmagában kerek, lezárt gondolati egységet vázolva így fel.
Az említett ünnepek mellett, továbbra is az “emlékezz” és “ne feledd” parancsolatra
építve, azaz a már utalt zsidó idő- és történelemfelfogás szerint eljárva egy eddig nem
tanulmányozott, a versciklusnak főként a modernitás szempontjából új értelmet adó
konnotáció értelmezésére is vállalkozunk. Ennek keretében pészah ünnepének és az
áldozat, továbbá a megváltás motívuma kiemelt hangsúlyt kap.
Az értelmezés továbbá nem csak arra fordít figyelmet, ami a versben tetten érhető, de
arra is, aminek hiánya ugyanolyan információ-értéket hordoz, mint a közvetlen, így jobban
szembetűnő idézetek. Így például a verselemzés kitér a keresztre feszítés, illetve Krisztus
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motívumának használata kapcsán a 22. zsoltár hiányának a versciklus elemzése, illetve a
Markish-i világkép szempontjából betöltött lehetséges jelentéseire is.
Az elemzés célja tehát nem csak a szovjet-jiddis irodalom egy jelentős művének
hozzáférhetővé tétele. Zsidó és keresztény motívumok egyidejű használatával Markish új
szemiotikai rétegeket hoz létre, illetve már meglévő irodalmi szimbólumok határát tágítja
ki. Mindezek alapján a jelen műértelmezés további célja, hogy bebizonyítsa és
alátámassza:

nem

túlzás

azt

állítani:

irodalomtörténeti

szemszögből

Markish

költeményének az európai kultúra és kora modernizmusának fősodrában a helye.
A huszadik század eleji szovjet-jiddis irodalom és a hátterében megbúvó geokulturális
forrás: a stetl világa, azaz a tradicionális kelet-európai zsidó életforma és élettér krízise
egybeesik a szovjet-jiddis irodalom meglehetősen rövid, mintegy három évtized alatt
lezajlott felvirágzásának és hőskorának idejével. A forrongó, viharos, aktuális történelmipolitikai körülmények között őrlődve, vagy éppen azok által elragadva, az alkotó saját
maga, zsidóként és művészként egyaránt önértelmezésre, számvetésre, és – első sorban az
alkotás nyelvének kérdésében – választásra kényszerül. Markish modernizmusa minden
bizonnyal a tradíciók: a zsidó ÉS keresztény kulturális hagyomány egyidejű és egyenrangú,
újra-, illetve bizonyos értelemben drasztikus továbbértelmezésében rejlik. Látni fogjuk,
hogy eme, világirodalmi szinten sajnálatos módon nem ismert, ugyanakkor mind
terjedelmében, mind művészi megformáltságában lenyűgöző versciklus értelmezése akkor
lehet igazán eredményes ha nem is lezárt, ha az elemző mindkét tradíció birtokában van, és
közben nem tévesztheti szem elől az 1900-as évek első évtizedeinek irodalmi eredményeit
sem.
A versciklus egyes versei címek hiányában az 1921-es kiadásban fellelhető sorrendjük
szerint kerülnek azonosításra.

5.2. A Di kupe és a zsidó tradíció – a kritika eredményei
A Di kupe első jelentős, az 1980-as években keletkezett elemzései közül David Roskies és
Seth Wolitz elemzéseit tekintjük mértékadónak, amelyek eredményeit az alábbiakban
tekintjük röviden át. Roskies érdemeit elsősorban a szövegnek a zsidó irodalomban
betöltött helye meghatározásában, illetve a mű keletkezéstörténetének megvilágításában
látjuk, míg Wolitz tanulmányának jelentősége a két kiadás összevetésében, illetve a szöveg
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szintjén lévő, rejtett vagy közvetlen, de alapos hebraisztikai és liturgiai jártasságot
feltételező összefüggések feltárásában rejlik.
David Roskies a háborúra, a rombolásra és kifejezetten a zsidó nép ellen elkövetett,
pusztító szándékú támadásokra adott zsidó [szerzők tollából különböző nyelveken született
– B-N.B.] irodalmi válaszokat tekinti át és dolgozza fel a kezdetektől, azaz a Szentély
lerombolásától a huszadik század második felében keletkezett művekig. The Literature of
Destruction. Jewish Responses to Catastrophe című könyvének “Két háború között:
prófécia és profanitás” című fejezetében Markish mellett további szerzők: Isaak Lamdan,
Uri Tsvi Grinberg, Mordechai Gebirtig, H. Leivick, Yankev Glatstein és Natan Alterman
egy-egy művét vizsgálja. Roskies nem mélyreható irodalmi elemzéseket ad, inkább rövid,
lényegre törő leírásokat mellékel az elemzés alapját képező szövegek teljes vagy
részletekre vonatkozó angol nyelvű fordításai mellé. A Di kupét és keletkezésének
körülményeit így jellemzi: “Egy fiatal költő, aki harcolt a keleti fronton, ahol a hallottakat
milliókban számolták, és aki szemtanúja volt a zsidók lemészárlásának Ukrajnában, a jól
ismert zsidó válaszúton találta magát: megnyugvást keresni a mítoszban, és ugyanakkor
egyszer és mindenkorra szakítani ezekkel a vigasztaló archetípusokkal. A költő Perets
Markish e két vágyat egy Fekete Kaddissá kombinálta, amely a sok pogrom közül az egyik
áldozatainak állít emléket. Az áldozatokat rothadó testek hegyévé gyúrta, így ez a hegy a
múlt összes szent hegyével versenyre kelhet: az Araráttal, a Móriával, Sinai hegyével és
Golgotával. Markish blaszfémiáját két dolog fűtötte, egyrészt a történelmi kataklizmáról
szerzett közvetlen tapasztalat, másrészt pedig az, hogy mindez kéz a kézben érkezett egy új
költői idiómával – az orosz futurizmus és a német expresszionizmus keverékével –, amely
felszabadította [Markish-t] az irodalmi szabályok, a hagyományos mondattan, a metrum és
a rím korlátai alól; egy olyan módszer, amely kifejezetten arra teremtetett, hogy az aktuális
káosznak hangot adjon.” (Roskies, Destruction 357)
A Roskies által felsorolt írók és költők közül talán leginkább Lamdan és Grinberg egyegy bemutatott műve állítható párhuzamba Markish-sal, mind a keletkezés korát, mind
pedig a művészi kifejezésmódot tekintve. Mindegyikükre jellemző az apokaliptikus
látásmód, az aktuális krízis, illetve katasztrófa dinamikus, erőteljes, néha már végletes
szemszögből, túlnyomóan expresszionista eszközökkel és módon történő bemutatása.
Jellemző az aktuális események bibliai-történelmi kontextusra való leképezése (Lamdan
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például Masada történelmi példájához és motívumához fordul) is, azonban a konklúzió
minden esetben eltérő, bár természetesen egyik esetben sem optimista.
Roskies nem ad a versekhez részletes idézeteket, azonban fordításban közli a műveket
vagy ezek bizonyos részeit, amelyeket jegyzetekkel és magyarázatokkal lát el. Így a Di
kupe esetében is számos bibliai motívumra utal, valamint liturgiai idézeteket magyaráz.
Ezekre az elemzés további részeinél hivatkozni fogunk.
Roskies áttekintő kötete nem előzmény nélküli: 1984-ben adta ki Against the
Apocalypse. Responses to Catastrophe in Modern Jewish Culture című könyvét (a
továbbiakban röviden Apocalypse megjelöléssel hivatkozzuk). Az Apocalypse szintén a
pusztítás témája köré szerveződik, azonban ez nem szöveggyűjtemény. Ebben a kötetben
Roskies az általános történelmi és művészettörténeti hátteret is részletesen taglalja, illetve
az irodalmon kívüli eseményeknek és tényezőknek az irodalomra gyakorolt hatását, a
valóság változásaira adott irodalmi válaszokat is megvilágítja.
Markish poémáját a The Pogrom as Poem című fejezetben tárgyalja, amely nem csupán
szerkesztésbeli

információ.

Korábban,

elemzésünk

célkitűzéseinél

a

lehetséges

intertextuális forrásoknál utaltunk rá, hogy a történelmi tényre, azaz a horodicsei pogromra
való közvetlen, szöveg szinten jelenlévő hivatkozás miatt a Di kupe a pogrom-irodalom
vonulatába is sorolható. Ezt a feltételezésünket Roskies kategorizálása is alátámasztja.92
Roskies az októberi forradalomtól kezdődően veszi számba a kor esztétikájára is hatást
gyakorolt eseményeket. Nyugat-Európában, Németországban hódít az expresszionizmus,
miközben Oroszországban az ezüstkor modern törekvései, majd a futurizmus tört utat
magának. Roskies erre a korra, pontosabban Szolovjov filozófiájának térhódításához vezeti
vissza a keresztény toposzok és Krisztus alakjának megjelenését a szovjet-jiddis
irodalomban, bár konkrét eseteket nem említ, és nem elemez. “Hirtelen ez a káosz lett a
modern öntudat alapja, a zsidó költők már nem sajátíthatták ki a katasztrófákat
automatikusan csupán saját vagy saját népük használatára. A pogromokat már nem lehetett
izoláltan kezelni; a zsidó ikonográfia már nem volt megfelelő arra, hogy ilyen méretű
káoszt közvetítsen. A zsidó költők most már rekviemet írtak a háborúhoz és himnuszokat a
forradalomhoz. Blok apostoli forradalmárai megjelentek a jiddis és a héber nyelvű
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Ugyan Roskies a kötetet 1984-ben publikálta, jelen dolgozat pedig mintegy 20 évvel később kezdett
gondolati síkon formálódni, mégis a jelen dolgozat készítésekor önállóan megfogalmazott ötletet követte a
Roskies-féle gondolatmenet megismerése, ezért érvként és nem forrásként hivatkozunk rá.
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irodalomban is, egyrészt az orosz nyelvű művek fordításában, másrészt az új
műalkotásokban.” (Roskies, Apocalypse 97-98).
Roskies az Apocalypse-ban rövid elemzést közöl a versciklusról (Roskies, Apocalypse
98). Ebben a Di kupét egy, a végletekig sűrített expresszionista műként jellemzi, amelyben
a külvilág csak abban a mértékben létezik, amennyire a költőben reflektálódik. Ennek
megfelelően a narrátori hang szinte minden versben változik, ahogy a hang stílusa, tónusa
is: a tisztelettől és nagyrabecsüléstől a groteszken, a szentimentális hangon keresztül
egészen a szatíráig juthat, akár egyetlen versen belül is. Roskies szerint az egocentrikus
látásmód ellehetetleníti az időbeni fejlődést, így minden fejezet, illetve vers egy adott
pillanatot ragad meg. Ezt a megállapítást érdemes egy módosítással kiegészíteni, hogy
mindez akkor adekvát ítélet, ha Roskies jelen megállapítását a lineáris idősíkra vetítve, az
idő lineáris folyásában értelmezi. Ugyanakkor a klasszikus értelemben vett lineáris időbeni
egymásutániság valóban nem fedezhető fel a poéma szerkesztésében, ami nem is
illeszkedne egy modern, expresszionista lírai műhöz.
Roskies meglátása szerint Markish költeménye a – keresztény és zsidó – szimbolizmus
ellen fordul. Minden szentet támad, minden szentet megsemmisít. A kupe heggyé emelésén
keresztül a szent hegyekkel kel versenyre, olyannyira, hogy a hegyek királynőjévé
koronázzák és a legmagasabb magasságokba tör, miközben Sinai hegyét a piactérre helyezi
át, ahol maga Isten is megtalálható: véresen és újra keresztre feszítve.
A templommal szemközt való térbeli elhelyezést Roskies úgy interpretálja, hogy ezáltal
a Halom az elutasítás és ítélet monumentumaként áll azon világ felé, aki Isten nevében ölte
halomra a zsidókat. Az istenségneveket („Alla, Kristos, Shadai”) felvonultató versekben
valóban találunk vallást elutasító elemeket, azonban meglátásunk szerint a versciklus
elsődlegesen nem a vallásellenesség jegyében született, és nem a vallásokat utasítja el,
sokkal inkább Isten szerepében és felelősségében kételkedik – bár ez ugyancsak nem a
versciklus fő üzenete, sokkal inkább a versciklussal leképezett Markish-i világkép egyik
eleme. Minderre a későbbiekben részletesen kitérünk az idézett szövegrészek elemzésénél.
A piactérre halmozott hullák hegyének képét tovább értelmezve fontos arra is utalni, hogy
a halottakat nem zsidók és nem a külvilágnak szánt üzenetként hordták éppen a piactérre, a
templommal szemközt egy kupacra, hanem az áldozatok gyilkosai halmozták (vagy
halmoztatták) fel őket éppen itt, a városka középpontjában. Így a térnek, pontosabban a
poémaciklus “főszereplője” térbeli elhelyezkedésének szemiotikáját másban látjuk, amire a
későbbiekben részletesebben kitérünk.
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Roskies a liturgiai motívumokat és idézeteket az apokaliptikus végkifejlet elemeiként
értékeli, és mélyrehatóbban nem elemzi őket. Nem tér ki az egyes idézetek többféle
értelmezési lehetőségére vagy ismétlődő előfordulására sem. Ezt a hiányt azonban Wolitz
cikke pótolja.
Roskies zárógondolata szerint a költemény paradox helyzetbe kerül: Markish a
pogromot használja arra, hogy elmondja kiábrándultságát, azonban mivel pogromkölteményt írt, ugyanabba a szövegkontinuumba helyezte költeményét, amelytől
szabadulni akart. (Roskies, Apocalyse 97-101) Elemzésünk célja, hogy Markish-nak a
Roskies által helyesen felvetett, ám elemzésében nem megoldott válaszút-problematikájára
az iménti ítéletnél jóval árnyaltabb válaszokat találjon.
Seth Wolitz cikke önálló tanulmány, nem egy esszé jellegű kötet egy fejezete vagy
annak része, mint Roskies esetében. Ennek megfelelően proporciói is különböznek az
előzőektől. Wolitz kevesebb figyelmet fordít a vers létrejöttének körülményeire,
alapvetően a szövegre koncentrál, és a zsidó tradícióhoz köthető, illetve erre utaló liturgiai,
vallásgyakorlással kapcsolatos idézeteket, utalásokat fejti ki alaposan, majd pedig tár fel
ezáltal új jelentésrétegeket.
Wolitz elemzését a zsidó irodalomban a rombolásra és pusztításra adott, archetipikus
választól, azaz Jeremiás siralmaitól és a siralmak nyomán íródott kinot-októl indítja.
Hasonlóan Roskies-hoz ő is rámutat a költemény korabeli, erősen ambivalens
fogadtatására, például Reyzen 1927-ben kiadott Leksikon-ját idézi, mely szerint a Di kupe
egy újfajta Bábel tornya, mellyel az ember megtámadja Istent. (Wolitz 65). Egyetértünk
azon megállapításával, mely szerint a mai elemző szemszögéből a Di kupe elsősorban a
tradicionális zsidó irodalom, a liturgia és a műfaj átdolgozása miatt tart számot
érdeklődésre, és elhibázott lenne esztétikai megalapozottságú ítéletet mondani az általa
használt költői eszközökről vagy módszerekről. Wolitz definíciója szerint a Di kupe
Jeremiás siralmainak modern változata, amelynek szüksége van arra a tradícióra, amelyet –
annak mélyreható kiaknázásával – egyben fel is forgat. (Wolitz 56)
Wolitz kiemeli: bár primér interterxtuális kapcsolat van a Siralmak és a Di kupe között,
Markish látásmódja alapvetően különbözik Jeremiásétól: nem búslakodik népe sorsa miatt,
hanem egy esztétikai dilemmával konfrontálódik: hogyan fejezhetné ki bánatát egy olyan
nemzeti formában, melynek teológiáját egyébként elutasítja? Wolitz felhívja a figyelmet
arra is, hogy Markish művére erősen hatott Bialik Shkhite-shtot című híres poémája is,
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melyet az 1903-as kisinyovi pogrom hatására írt. Bialiknál a korábbi pogrom-irodalomhoz
képest két új motívum fedezhető fel: blaszfemikus támadás Isten ellen, valamint a zsidó
gyávaság tematizálása. Markish tehát Bialiknál láthatta a nemzeti tragédia felett érzett
bánatnak oly módon történő, modern kifejezésmódját, amely nem a hívő, vallásos
istenszolgálat nyelvén és elemeivel operál, hanem kilép a tradíció szabta keretek
közül.(Wolitz 56)
A versciklusban található versek szerkezetüket tekintve igazán sokszínűek. Ugyanakkor
az európai poétika vívmányainak felsorolása vagy egymás mellé illesztése Wolitz szerint
önmagában még nem tekinthető modernista jellemvonásnak. Az, hogy Markish ezen
formák között otthonosan mozog, költői tehetségének alapvető bizonyítéka. Azonban az,
hogy a korábbi szekuláris költészet szinte minden formai elemét kiaknázza, már valódi
avantgárd felfogást tükröz: a tradicionális formák és keretek teljes szubverzióját.
Wolitz rávilágít arra is, hogy Markish művének alapját narratív liturgiai szövegek, imák
is képezik. Ha tehát imaként értelmezzük a művet, úgy az egész ciklust egyetlen önálló
egészként kell vizsgálnunk. Ez esetben a versszekvencia részei fragmentumok, amelyeket
expresszionista narratív technikákkal: megtört szintaxissal, intenzív ritmussal, archetipikus
képekkel, kölcsönösen egymástól függő struktúrákkal, és szinte filmkockákra bontott, sűrű
és intenzív képekkel köt össze.
Wolitz úgy véli, hogy a versciklus a ros hasana ünnepén elmondott muszáf93 ima
felépítését és logikáját is tükrözi, természetesen sajátos értelmezésben (Wolitz 65). Wolitz
megállapítása szerint ezt a logikai vázat Markish narratív stratégiává alakítja, amelyben – a
muszáf eredeti funkciójától és intenciójától erősen eltérően – megkérdőjelezi három vallás
és isteneik hasznosságát, illetve felelősségre vonja őket. Hibáik és tehetetlenségük
tanúsága maga a kupe. Mindezzel Markish egy anti-muszáfot ír, ironikusan kiforgatva az
eredeti szöveget, annak logikáját és tartalmát. Az új, Markish-i muszáfban az Istenek
trónfosztottá válnak, helyettük a kupét koronázzák meg. (Wolitz 59) A versciklus fő
szervező motívuma maga a kupe, a halomra szórt halottak képe. Amint a narrációs
változásokból is látható, a kupe folyamatosan változtatja szerepeit, amely mind
összefüggésben van a muszáf részét képező, egy-egy liturgikus szöveg parodizációjával:

93

A muszáf eredetileg kiegészítést, betoldást jelent. Hétköznapokon nem, csak szombaton és ünnepnapokon,
illetve újholdkor, azaz a hónap első napján mondják. A ros hasanai muszáf annyiban különbözik az év többi
ünnepén mondott muszáftól, hogy nem hét, hanem kilenc imából áll: az első három és az utolsó három a
szokásos szövegű, a közbeeső három ima pedig Isten világuralmáról, kegyelméről és a sófárról szól.
171

Kupe királynő megkoronázása a Malkhuyot szubtextusát idézi és figurázza ki. A muszáf
ima rendje szerint a következő szekció a Zikhroynot, amely az abbéli reményt és Istenbe
vetett bizalmat fejezi ki, mely szerint Isten könyörületes lesz, és igazságosan fog népe
felett ítélkezni. Ennek megfelelőjeként Markish a Di kupében az istenségeket megfosztja
bírói-ítélkezői feladatkörüktől és könyörületes jellemzőiktől, ráadásul az áldozati kiskecske
vérét orgián fogyasztó anti-isteneknek láttatja őket:

A drey zikh... a tselem... a brokhe... a moytse... // Egy fordulat... egy kereszt... egy áldás... egy
darab kenyér
Un khik in dem helzl in shney-vaysn mitn, // és belevágok a hófehér nyak közepébe,
un nat aykh a hitl // vegyetek magatoknak egy kupával
mit vareme blutn, // a meleg vérből
tsetaylt zikh oyf drayen – un yedn baglaykh! // osszátok három felé – de mindenkinek
ugyanannyi jusson!
– L’khayim! יהוה, Khristos un Alla!... // – L’chajim! יהוה, Krisztus, Allah!... (14.vers)

A muszáf Shofarot traktátusára adott markisi válasz sem konzervatív nézeteket tükröz.
Az isteni jóvátételt, megbocsátást a kupe halottai már nem élhetik meg. Erre kérdez rá
Markish a kijevi, azaz az átdolgozott kiadás 18. versében szereplő, Ezékiel könyvéből
(16:6) származó idézettel, amely a bibliai szövegben Jeruzsálem hűtlenségéről szól. A
“Véredben élj!” idézet a Di kupében a halálra vonatkozik. Mindeközben a szövegben
található khay, azaz ‘élet’ szónak a héber betűk számértékéből adódó numerologikus értéke
18. Nem véletlen tehát Wolitz szerint, hogy a kijevi kiadásban ez az idézet a már említett
módon a 18. vers részét képezi. Azonban míg Ezékielnél az élet a kiömlött vér ellenére is
megszületik, addig Markish ezt a képet szó szerint értelmezi: a kiömlött vér a halálhoz, és
így a kupe-hez vezet. Ennek ismeretében Markish a Shofarot tradicionális üzenetét is
elutasítja, hiszen nem lát lehetőséget a megbocsátásra és a megváltásra sem. Malke Kupe, a
királynővé

koronázott

halottas

halom

visszautasítja

a

Sinai

hegyétől

kapott

Tízparancsolatot is. Ez a messianizmus elutasítása, a nem racionális lehetőségek teljes
kizárása (Wolitz 63).
Mindeközben ne feledjük, hogy a kupe nem más, mint értelmetlen halált halt, ártatlan
áldozatok halmaza. Miután közvetlenül a ros hasanai muszáf előtt olvassák fel az Izsák
feláldozásáról szóló bibliai szövegrészt, így az áldozat képének motívumára egyöntetűen
rímel szekuláris síkon a horodicsei áldozatok halma. Ez a párhuzam felveti a kérdést:
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Izsákot apja Isten szavának engedelmeskedve volt kész feláldozni, így ez a bibliai
szövegrész az Istenben való feltétlen bizalom és hit szimbólumává vált. Ennek fényében
azonban mit szimbolizálhat Horodicse? Markish felfogása szerint ennek szöges ellentétét:
a vallás haszontalanságát, valamint a feltétel nélküli hit és bizalom kifigurázását.
Összefoglalva elmondható, hogy ebben a Markish-i anti-muszáfban a tradicionális rend
helyébe káosz és rendetlenség lép (Wolitz 59).
A tradicionális zsidó emlékezés és történelemértelmezés, valamint a Markish-i világkép
Wolitz szerint diakrón-szinkron síkon is értelmezhető. Eszerint az ironikus anti-muszáf
mint szertartás biztosítja a versciklus narratív keretét. Formáját tekintve egy, a centripetális
erőtől vezényelt spirálként is felfogható, melyben a hajtóerő maga a kupe: minden egyes
vers valamilyen módon vele áll kapcsolatban, így a teljes ciklus eme központi motívum
köré épül. Ezzel egyidőben a zsidó történelem tragédiái, melyeket a szakrális szövegek
örökítenek meg, diakrón háttérként funkcionálnak a szinkron síkon történő, aktuális
pusztítás-történet és az ezt megörökítő, jelen versciklusban és versciklussal alkotott antimuszáfban, amely ezáltal nem más, mint a szakrális szövegek deszakralizációja. (Wolitz
59)
Az egyes szám első személyű lírai én hol az áldozatok hangja, hol különböző hangokon
megszólalva ő a versciklus narrátora is: tudósító, vezető, másszor kér, utasít, vagy éppen
kigúnyol; hol főpapi, hol megfigyelői, hol kántori feladatokat lát el. A narrátor(ok)
számának és személyének változása jól tükrözi a versciklus alatt végbemenő változást is:
míg a versciklus keretét képező két vers közül a korábbiban az áldozatokról többes szám
harmadik személyben szól, külső szemlélőként, addig a vers végén már sorsközösséget
vállalva velük többes szám első személyű a narrátori hang. Az egyes szám első személyű
narrátor tehát eggyé vált a halom tagjaival, az áldozatokkal. A többes szám első személyű
“mi” a legátfogóbb, mindenkit magába olvasztó névmásként értelmezve azt sugallja, hogy
a kupe liturgiájában nincs menekvés: mindenki a káosz áldozatává válik, így tehát a
legyilkolt halottakból álló halom kaotikus világmindenséggé növekszik. (Wolitz 60)
Wolitz a liturgiai párhuzamokat értelmezve rámutat arra is, hogy Markish szövege
különböző, alapvetően egymással ellenkező végkicsengésű liturgiai szövegeket állít
egymás mellé: a népe nyomorúságos sorsa felett búslakodó Jeremiás és kinot-ok mellett,
ahogy fentebb láttuk, megjelenik az optimista ünnepi muszáf is. Emellett a pusztítást
megörökítő, szakrális szövegek szekuláris síkon a horodicsei pogrom öldöklésében is
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párhuzamot találnak. Ezzel az önkényes szerkesztéssel, a szent és a profán
ütköztetésével, a liturgiai szövegek önnön kontradikciójával, ezzel a sajátos kollázzsal
a szövegek saját maguk képezik önmaguk szokatlan és meghökkentő kontextusát.
A kollázs nem csak a szerkesztés szintjén figyelhető meg: a liturgiai idézetek használata
magában hordozza a nyelvi szint többpólusosságát is. A jiddis nyelvű költeménybe
ágyazott héber nyelvű liturgiai idézetek kihangsúlyozzák és a befogadóban tovább erősítik
a kollázs-effektust.(Wolitz 61) Az imádságok és a Tóra nyelvének, azaz a hébernek (illetve
aráminak) a zsargonként, alsóbb néprétegek hétköznapi nyelveként számon tartott jiddissel
való egybemosása alátámasztja a tradicionális, szent értékek megszentségtelenítését, a
szöveg szintjén már bemutatott blaszfémiát. Markish blaszfémiája azonban nem
egyszerűen előjelváltás, a régi értékek teljes elvetése, vagy csupán rosszindulatú káromlás,
amit a 3. vers is jelez:
’kh bager mit dir oyf tfile itst baheft zayn, // Arra vágyom, hogy imában forrjak most össze veled,
un nor oyf lestern un nor oyf sheltn // de csak káromlásra és átokra
bavegn zikh mayn harts un mayne leftsn... // nyílik szívem és ajkaim…

A tudatos szerkesztés és több szinten is jelenlévő kollázs-technika által egy új, antivallásos költemény születik, amely a kifordított zsidó tradícióra épül. (Wolitz 61)
A Markish-i szöveg tehát Wolitz olvasatában azt sugározza, hogy ha a tradicionális
felfogás szerint Isten ros hasanakor teremtette az embert és a világot, és jom kipurkor
bíráskodik affelett, hogy az egyén sorsa beírattatást nyer-e az Élet könyvébe, úgy
Horodicse, az élő példa tanúsága szerint a ros hasanakor teremtett sátáni világ jom
kipurkor lesújtó ítéletet kapott, hiszen a jom kipurt követő napokban (a vers keretes
szerkezetében hivatkozott dátum szerint) máris elpusztításra került. Mindeközben
folyamatosan implikálja Isten létezésének megkérdőjelezését is.
Felmerül a kérdés: milyen szerepet játszik ennek fényében a versciklus végén szereplő
“amen” szó? Tudjuk, hogy az ámen az El melekh neeman (‘Isten hűséges király’; többek
között az egyistenhit artikulálásának példájaként gyakran idézett Halljad Izrael ima
bevezető sora is ez) első betűinek összeolvasásából keletkezett. Wolitz meglátása szerint itt
találkozik a zsidó tradíció és a Markish-i világkép: a zsidó tradíció a halottak, a horodicsei
áldozatok saját tradíciója, Markish ezért ehhez nyúlva emlékezik meg rájuk – azonban ezt
a hagyományt csak formai síkon használja. (Wolitz 63) Ideológiai síkon elutasítja nem
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csak magát a vallásos tradíciót, de annak minden kontextusát is. A versciklus végén tehát
az amen a mögötte meghúzódó El melekh neeman teljes szubverziójaként is, ezáltal pedig a
verscikluson végigvonuló, ironikus látásmód egy szóba sűrített kifejeződéseként is
értelmezhető.
Wolitz Markish expresszionizmusát, avantgárd látásmódját azonban nem csak a
versciklus ideológiai síkján, vagy a korábban már említett formai megvalósítás mezején
látja. Meglátása szerint a képek és motívumok használatának módja is innovatív. A versen
végigvonul a fogyasztás motívuma: ezt látjuk többek között a piac, mint központi tér
értelmezésében is, amelyre a későbbiek folyamán még részletesebben kitérünk. Wolitz
megjegyzi: a versciklusban megjelenő tárgyak nem mások, mint antropomorf fogyasztók.
Markish hiperbolikus ábrázolásában egyetlen, szinte állatiasan ösztönös mozgatórugó áll
mindenek háta mögött: fogyasztani vagy elfogyasztva lenni. Az ehhez kapcsolódó retorikai
eszköz a szinekdoché: minden csonka, eltörött, így tehát a Halom a világ szimbólumaként
is értelmezhető: darabokból áll, csonka vagy megcsonkított, egymással organikus
kapcsolatban nem álló részek kaotikus halmaza. Wolitz szerint a fragmentáltság tehát a
szerkesztés szintje mellett (lásd a poéma mint ima értelmezésekor a versciklus egyes
darabjairól írott meglátásokat) a narratív sík után (lásd az egymás mellé kollázs-szerűen
halmozott “darabokat”, képeket, motívumokat és nyelveket) a költői eszköz és a költői
képek szervező erejének szintjén is megvalósul. (Wolitz 64)
Wolitz végkövetkeztetése szerint a Di kupe egy intenzíven modern, zsidó költemény,
melynek szerzője ambivalensen ateista, aki kétségbeesve próbál meg egy olyan zsidó
szekuláris motívumvilágot felépíteni, amellyel megemlékezhet a polgárháború halottairól.
A zsidó gyökerű történelmi, liturgiai, vallási és irodalmi motívumokat túlkódolja, és
szekuláris európai motívumokkal, illetve költői eszközökkel kapcsolja össze. Mindezzel
Markish újraértelmezi a zsidó identitást és egy modern, szekuláris, zsidó művet teremt.
A fentebb bemutatott két elemző két különböző látásmódot képvisel. Ezt jelzi az a
polémia is, melyben Wolitz hosszan érvel Roskies korábban idézett elemzésének alapvető
tézisei ellenében. (Wolitz 65) A két látásmód közül jelen dolgozat a Wolitz-féle
interpretációhoz áll közelebb. Roskies, miközben a Di kupét a vallásos és liturgiai
alapokon nyugvó szakrális zsidó irodalom vonulatához próbálja kapcsolni, és arra a
feltételezésre épít, hogy a liturgiai felhang az erős blaszfemikus támadások ellenére
mindvégig megmarad, figyelmen kívül hagyja, hogy a költeményt a szekuláris, avantgárd
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művészet szemszögéből szükséges vizsgálni. A liturgiai szövegek megidézése és
kiforgatása nem elsősorban a vallásról alkotott vélemény kinyilvánításának eszköze, a vers
nem a régi értékek egyszerű semmibe vétele. Míg a vallásos szövegek szerint – ahogy erre
a hagyományos zsidó történelemfelfogásról és emlékezetről szóló részben bővebben ki
fogunk térni – az események mögött Istent kell feltételeznünk, addig Markish,
megkérdőjelezvén és támadván ugyan ezt a felsőbb hatalmat, elsősorban nem az ember és
isten közötti korrelációban keresi a tragédia okát. Sőt: egyáltalán nem a tragédia okát
keresi, a halált nem szimbólumként értelmezi. Egyszerűen a halál személytelen,
naturalisztikus ábrázolásával akarja még erősebben hangsúlyozni a horodicsei áldozatok
halálának, azaz áldozattá válásának értelmetlenségét. Mindehhez az expresszionista, sőt,
szinte már szürreális képek: csonkolt testek, önálló életre kelt, levágott testrészek, kifolyt
testnedvek, rothadásnak indult hullák ábrázolásával, illetve a vizuális képeknek a hangok
és szagok általi további fokozásával kelt elborzasztó benyomást. Markish tehát a
sokkhatás, az elszörnyülködtetés, a ráébresztés drasztikus eszközeivel élve próbál –
hasonlóan a tradicionális gyászénekekhez – emléket állítani a halottaknak. Zsidó nemzeti
tragédiáról, zsidó áldozatokról lévén szó, mi máshoz nyúlhatna, mint a zsidó tradícióhoz,
azonban minden eszközzel azt próbálja megmutatni, hogy a katasztrófa áldozatai nem
mártírok, haláluk teljesen hiábavaló, így tehát a tradicionális szemléletmód, az évszázados
keretek és szövegek nem alkalmasak a jelen tragédia verbális vagy képek szintjén történő
megfogalmazására.

5.3. „A halottak élén” – Markish expresszionizmusa
A versciklus elemzésekor mind Wolitz, mind Roskies hangsúlyozza, hogy a Di kupe
expresszionista mű, illetve jellemző expresszionista jegyeket vonultat fel, azonban ezeknek
részletesebb

áttekintésébe

expresszionizmus

mint

nem

bocsátkoznak.

stílusirányzat

Természetesen

bemutatása,

azonban

nem
az

célunk

az

expresszionista

ábrázolásmódnak a versciklusban megjelenő jellemzői áttekintése mellett a Markish-i
poéma értelmezéséhez fontosnak tartjuk a mű kronologikus kontextusba helyezését is.
A mű keletkezésének időpontját (1921) alapul véve Markish versciklusa tulajdonképpen
már a kései expresszionista alkotásokhoz sorolható. Orosz irodalmi környezetben 1906-ban
Leonyid Andrejev Vörös kacaj című novellájában megjelenik az expresszionista
ábrázolásmód. Az orosz-zsidó irodalomban szintén ezidőtájt találkozunk expresszionista
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jegyekkel, így például David Ajzman ugyancsak 1906-ban íródott, de 1908-ban megjelent
Véráradat (Krovavij Razliv) című elbeszélésében. (Hetényi, Maelstrom 259) Azonban nem
meglepő, hogy a mintegy tizenöt évvel később keletkezett Di kupe szintén erősen
expresszionista hatást mutat. Mint tudjuk, az expresszionizmust kevéssé tekinthetjük
tudatosan alapított iskolának vagy stílusirányzatnak, sokkal inkább a valóság eseményei
által kiváltott erős és mély érzelmek művészi lenyomata. A háború, a halál, az öldöklés, a
korábban sosem látott méreteket öltő, embertelen és gépesített emberirtás élménye; az
egyre nagyobb rétegeket érintő szociális problémák megjelenése, az elidegenedés, a
nagyváros, az iparosodás és a technika fejlődése mellett érzett dekadencia, káosz és a
„minden egész eltörött” életérzés természetes kifejezésmódjának tekinthetjük. A Di kupe
keletkezéstörténetében, ahogy erre a kutatók is rámutattak, Markish közvetlen háborús
élményei, illetve az Ukrajnában az első világháborúval párhuzamosan kirobbant pogromok
még embertelenebb módszerei, az értelmetlen halál egyre gyakoribb tapasztalata játszottak
fontos szerepet. Ugyanakkor nem hagyhatjuk említés nélkül Majakovszkij művészetének,
ezen belül is a Voina i mir (Háború és világ – 1915-16) című poémájának hatását, amelyet
Markish művével párhuzamosan olvasva Hetényi Zsuzsa részletesen elemez.94 Említsünk
meg ehelyütt néhány jelentős háborús verset a magyar irodalomból is: Ady Emlékezés egy
nyár-éjszakára (1917), Ésaiás könyvének margójára, Intés az őrzőkhöz című verseit, vagy
Babits Mihály Húsvét előtt (1916), illetve Fortissimo (1927) című verseit, melyek szintén
expresszionista hatást mutatnak, valamint Babits példáján is láthatjuk, hogy a mintegy tíz
évnyi időbeni távolság ellenére az ábrázolásmód ugyanúgy expresszionista marad.
Választásunk azért esett ezekre a művekre, mert a – gyakran azonos – bibliai kontextus a
Markish-i műhöz hasonlóan fontos intertextuális szerephez jut, így érdemes tehát ezeket az
összecsengéseket is megemlíteni. A versek párhuzamos olvasata mellett ide kínálkozik egy
érdekes párhuzam Adyval: ismeretes, hogy Ady háborús versei az 1918-as A halottak élén
című kötetben jelennek meg. Ahogy már utaltunk rá, Markish versciklusában a narrátor,
illetve a lírai én, aki ugyan többször szerepet, és ezzel számot-személyt vált, egyes szám
első személyű hangja a kupe hangján, a halottak hangján, azaz a halottak élén állva szólal
meg. A huszadik század eleji világkáoszban való költői önértelmezés az évezredes tradíció
láncát folytatja mind Markish-nál, mind kortársainál – függetlenül attól, hogy milyen
végkicsengésű művet írnak az események hatása alatt.

94

Hetényi Zsuzsa: God, Blood and Crows. War and Pogrom in Parallel Visionary Devices in Perets
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A következőkben azon stílusjegyeket emeljük ki, amelyek alapján Markish versét az
expresszionista irodalomhoz sorolhatjuk. A részletes elemzés előtt azonban fontosnak
tartjuk kiemelni az ismétlések szerepét a versciklusban. Ahogy erre a későbbiekben
részletesen kitérünk, bizonyos költői képek, illetve motívumok változatlan vagy
változásokkal tarkított ismételt megjelenése hozza létre a Markish-i mű sajátos belső
dinamikáját, ezért az előre-, illetve visszautalások előfordulási helyeinek megjelölését is
kiemeljük. Ugyanakkor mivel a versciklus részletes elemzését követően szűkebb
szemszögből és egy-egy motívumra fókuszálva a tradíció és a modernitás szempontjából is
vizsgáljuk

a

versciklust,

ezért

elkerülhetetlen,

hogy

elemzésünkben

bizonyos

megállapítások vagy utalások megismétlődjenek. Miután azonban ezek elhagyása
veszélyeztetné a gondolatmenet logikáját, a korábban már kifejtett megállapítások ismételt
említésekor csak a legszükségesebb információk felidézésére törekszünk.

5.3.1. A cím értelmezése
Markish poémájának modernitása több szempontból is megvilágítható, így már a
címben is tetten érhető. Mindenekelőtt az egyszavas cím tömörsége, metaforikus volta
indokolja mindezt, amely a versciklus ismerete nélkül, de annak alapos ismeretével is
többféle asszociációs lehetőséget kínál.
Az olvasó általában a kupac vagy halom szavakról tárgyakra, nem emberekre asszociál.
Az elsődleges konnotáció általában negatív: kidobott, félredobott, használaton kívüli,
értéktelen tárgyak, kacatok tucatja, sőt: a szeméthalom vagy -kupac is eszünkbe ötlik.
Érdemes ehelyütt megemlítenünk a magyar nyelv két képletes kifejezését: ‘kupacba
hányt’, illetve ‘halomra ölt’, melyek közül főleg ez utóbbi emlékeztet az emberi düh
egészen barbár aktusára is. A halomba vagy kupacba szórt tárgyak között nem jellemző az
organikus kapcsolat: logikát és szervezettséget mellőzve egymás mellé szórt dolgok
összességét vizualizáljuk.
Mindezeken túl a cím egy kérdést is felvet: A cím egy főnév, határozott névelővel.
Ugyanakkor a köznyelvi nyelvhasználat ezt a szót határozatlan mennyiségjelzőként ismeri
és alkalmazza. Ez esetben a kupac vagy a halom használata genitivus partitivus-i
kapcsolatot kíván: egy kupac(nyi)/halom(nyi) [tárgy vagy anyag neve]. A szót főnévként
használva gyűjtőnévként is értelmezhetjük azt. Azaz immár a konkrét szövegre
vonatkozóan: a kupacra, halomra hányt holttesteket egyetlen főnévként, egyetlen
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anyagként – egyetlen, homogén anyagú, önálló tárgyként is értelmezhetjük. Ez utóbbi
értelmezés hiátust vél felfedezni a címben, így tehát a kupe egy olyan fogalom, amely a
befogadó asszociációs rendszerében további pontosításért kiált. A címet mindezek alapján
hiányosnak, fragmentáltnak is tekinthetjük, ami szintén az expresszionizmusra jellemző.
Az értelmezés szempontjából érdekes kitérni a címet képező szó nyelvi eredetére is.
Markish nem héber vagy arámi eredetű szót választ versciklusa címeként, hanem egy
semleges, köznyelvi, jiddis szót. Ezáltal a címben nem aktualizálódik a tradicionális-vallási
kontextus. Mindez természetesen nem teszi lehetetlenné ennek később, a szövegben való
megvalósulását, azonban az elemzés végkövetkeztetését gyökeresen más irányba terelné
egy, a Bibliából vagy valamely liturgikus szövegből idézett, címként választott
emblematikus szó.

5.3.2 „In mitn fun velt-tseris” – a versciklus értelmezése
A cím értelmezését követően térjünk át a versciklus egyes verseinek szisztematikus
elemzésére. Az elemzés fő céljai elsősorban az egyes versek közötti kapcsolatok
felvázolása, a motívumok és költői képek értelmezése, valamint az expresszionista
jellemzők bemutatása. A szisztematikus elemzés eredményei alapján továbblépünk majd a
tradíció és modernitás sajátos együtthatásának értelmezésére, melynek fontos pillérét képzi
a Markish-i újraértelmezett, illetve kitágított szimbólumok áttekintése is.
A részletes elemzésben a verseket a versciklus 1921-es, varsói kiadásában elfoglalt
helyük, sorrendjük alapján azonosítjuk. A fordítások szigorúan szöveghű átültetések, saját
fordításban.
A versciklus első négysoros verse mottóként értelmezhető. Ez maga is egy felkiáltás,
illetve egy elképzelt közösséghez forduló imára való felszólítás. A Kaddishoz hívás
meghatározni látszik a címzetteket és a vers egyik elsődleges intertextuális hátterét: a zsidó
tradíciót. A mottó azonban nem önmagában értelmezendő, és ahogy erre Wolitz is
rámutatott, a keretes szerkezet végén található verssel egymás tükrében olvasható – így
pedig Markish tradícióhoz való bonyolult viszonyának kifejeződésévé válik.
A mottót követő első vers, amely a versciklust körbefogó keretes szerkezet első eleme
is, versen belül is keretes szerkezetet kap: egy fordított ismétlés emeli ki a vers elején a
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hangot meghatározó, tiltó felkiáltást, illetve felszólítást: az első versszakban „Nit! Lek nit,
kheylev himlisher // Ne! Ne nyaldosd, égi viasz…” a negyedik versszak végén
megismétlődik: „O, kheylevene himlen // Oh, viaszos egek”. A vers a mottóhoz hasonlóan
szintén egy felkiáltással, egy tömör, tiltó szóval kezdődik, amelyet a felkiáltást követő első
mondat megismétel: „Nit! Lek nit…” – Ne! Ne nyaldosd …” Az imához hívó, azaz
közösségbe szólító felszólítást azonnal egy önmagától, azaz magától a kupetól eltávolító,
eltaszító, tiltó kiáltás követi, így nem csak a narrátori hangok ütköztetésével, de a húzó és
taszító, rövid és erős felszólítások pergő váltásával szinte fizikai attrocitást, rángatást is
érez magán az olvasó.
A „Nit! Lek nit…” kezdetű vers több szempontból is expresszionista vonásokat mutat:
csupa felkiáltásokból áll, és nem csak a szuggesztív képi világ: a rothadó halottakból folyó
testnedvek, a halottakon ugráló békák és férgek képe, de az erős szag megidézésével a
további érzékszervekre való hatás is fokozza a horrorisztikus ábrázolásmódot.
Amint Roskies is utalt rá, a szláv szavak, a nem szláv nyelvű környezetben különösen
feltűnő mássalhangzó-torlódások, illetve affrikáták használata (khlyupen, ritshkes,
dzhyegekhts, roshtshine) még pergőbbé, keményebb hangzásúvá teszi a verset – ezáltal
még expresszívebb akusztikai hatást gyakorol az olvasóra, Az elborzasztó képi és
esztétikai hatást fokozza az egyes szám első személyű narrátori hang, hiszen csak a vers
végén derül ki, hogy a hang nem egy személyhez köthető, aki kívülről nézi saját halotti
látványát, hanem a halotti kupac hangja szól. A szinte tudathasadásos állapot, a halottakkal
való azonosulás, a kétértelmű narrátori hang tovább fokozza a szinte már elviselhetetlenül
expresszív, szédítő és sokkoló hangulatot.
A második, „Toyterheyt vel ikh arayngeyen” kezdetű vers bibliai képpel és expresszív
ábrázolásmóddal nyit: már az első versszakban felkiáltással fordul a galambokhoz: a
hegyre küldi fel őket, ezzel Noé történetét, a vízözönt és a vízözön utáni örömteli
megmenekülést idézi. Azonban a bibliai történetnek szinte a teljes ellentétét látjuk: a
bibliai vízözön utáni újjászületés helyett Markish galambjai „a föld halott kémei”, a lírai én
pedig Noéval ellentétben halottként vizionálja saját belépését a tejjel-mézzel folyó Kánaán
helyett a méz és vér napján a földre. A szent földre való belépés megtagadása, halállal való
asszociációja Mózes figuráját idézi emlékezetünkbe. A szent földre való belépés vérrel
való összekapcsolása pedig újabb, általános mondandót vetít előre: a nép Egyiptomból való
kivezetése és a mózesi küldetés beteljesítése, azaz a népnek a szent földre való elvezetése a
180

bibliai archetípustól eltérően negatív konnotációt kap: nem megmenekülést és megváltást,
hanem vérözönt sejtet. A vér már ebben a versben a tej erőteljes oxymoronjává válik, az új
generáció megszületése helyett az erőszakos halál képét vetítve előre. A tej az anyatejet
juttathatja eszünkbe, amelyet az is alátámaszt, hogy a terrméketlenség vagy túlzott
termékenység, illetve a megcsonkított női test több helyen is előfordul még a versben. A tej
és vér, illetve a bibliai megtisztulás- és megmenekülés-történet halállal való aposztrofálása
a bibliai kontextust elidegeníti, a befogadást megnehezíti: szinte szóról szóra,
párhuzamosan kell olvasnunk a két szöveget, ami tudatos recepciót kíván meg a szöveg
befogadójától.
A vers második fele ismét felszólítások halmaza; a narrátor a népdalok motívumvilágát
és ritmikáját idézve őrült táncot lejttet a halottak halmával: „hepe, kupe, vildn fiber, // iber
griber, iber shvel… -- ugorj, kupe, vad lázban // sírokon át, küszöbökön át…”, de Sámsont
is ugrásra kényszeríti. Sámson figurája talán az egyetlen, akit Markish az alapul szolgáló
bibliai szövegkörnyezethez hűen idéz a versben: Sámson haja a pretextusnak megfelelően
újraserken, tehát újjáéled, varázsereje visszatér, és ahogy hatalmas erejével a filiszteusok
házát szétfeszítette, úgy Markish a Di kupéban is hasonló feladatot szán neki, bár a bibliai
feladatnál jóval általánosabbat: a világ határait kell szétfeszítenie.
A vakság motívuma a versciklusban nem csak Sámsonnál jelenik meg, így
feltételezhető, hogy Sámson esetében sem kizárólag a mitológiai történetből ismert
vakságra utal.
Az ugrás motívuma a pörgő, ritmikus, egy verssoron belül is rímelő szójátékokkal még
hatásosabbá, szinte fizikailag is érzékelhetővé válik. A határok kitágulnak, térben és
időben egyaránt (Nílustól a Dnyeperig), ezzel szinte már befogadhatatlan mennyiségű
hagyományt, történelmet, múltat, emléket és intertextuális kapcsolatot zúdít az olvasóra,
illetve magára a szövegre is. A Nílus és a Dnyeper, azaz két folyónak határként való
említése nem csak mitológiai allúziókat hordozhat. A Nílus az Exodus-történet
meghatározó szereplője és szimbóluma, melynek a versértelmezés szempontjából játszott
alapvető jelentőségére az elemzés második részében fogunk részletesen kitérni. A Dnyeper
Ukrajnát, azaz a horodicsei pogrom aktuális jelenét szimbolizálja. A két folyóval Markish
tehát nem csak mitikus határvonalakat épít, de velük térbeli és időbeli keretet is ad,
valamint meghatároz egy különösen fontos intertextuális szimbólumrendszert is.
Mindjárt a versciklus kezdetén, ezen vers végén apokaliptikus képet vizionál:
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Blinder Shamshn! Blinder giber! // Vak Sámson! Vak hős!
Hor oyf kop shoyn vider shprotsn... // Újra haj serken a fejeden,
hop oyf zharne, hop oyf boygn, // ugorj át a parázson, ugorj át az íjakon,
un a treysl on di veytn // remegjen meg a távolság,
un tsevalet gor di velt!... // és döntsd le az egész világot!...

A vers a versciklus általunk javasolt elemzése szempontjából fontos szerepet tölt be,
hiszen itt találkozunk először az egyiptomi kivonulásra és pészah ünnepére utaló
motívumokkal: Nílus, küszöb átugrása, két guldenért eladott kecskegida. Ez utóbbi a Chad
Gadia történetét idézi fel, de nem a megszokott szemszögből. A két gulden és a tradícióban
fontos szerepet betöltő kisgida összekapcsolása a konzumálás motívumára is utalhat,
amelyre Wolitz és Glaser világítanak rá: ebben az őrült városban minden alku tárgyát
képezi, minden és mindenki megvehető. A pészah, az áldozat és a megváltás motívumaira
épülő, további lehetséges értelmezésre elemzésünk második részében térünk ki részletesen.
A vers a versciklusban a dekadencia, a világvége-hangulat egyik legerősebb
kifejeződése, miközben számos, a költemény által felvetett kérdést is kimond. Ezek közül a
legfontosabb a küszöbön állás motívuma, a továbblépés, a megoldás keresésének kérdése:
O, ir mayne blinde tates! // Ó, ti vak atyáim!
Vifl znus hot mikh getrogn? // Mennyi paráznaság hordott ki engem?
Vifl trakhtn ongezoyfte?.. // Hány részeg gondolat?
─ Vos zhse shrek ikh zikh a trit ton, // Miért félek megtenni egy lépést,
ikh in mit fun velt-tseris!... // én, itt, a világ kettészakadásának kellős közepén!...

Az útkeresés, küszöbön állás azonban nem csak írói és identitásbeli kérdéseket implikál.
Ne feledjük, hogy a küszöb az imént említett Exodus-történetben is kiemelt jelentőséggel
bír, így a pészahi küszöbátugrás kettős jelentést kap ebben a kontextusban: Egyiptomban
Isten megmentette népét, megkímélte őket az elsőszülöttek halálától. Ennek eszköze a
küszöb átugrása volt. Most a lírai én áll ugyanezen feladat előtt, érthető hát, ha fél
megtenni ezt a lépést. Azonban a Markish-i kontextusban szó sincs a nép megváltásáról.
Ami a jelen kontextust az egyiptomi elbeszéléssel rokonítja, az a halál motívuma, és a
káosz, a rendetlenség, a csapások sorozata felett érzett kettéhasadás állapota. Jegyezzük
meg, hogy a világ fizikai kettéhasadása rímel az előző versben feltételezett tudathasadásos
állapotra, ezáltal teljessé válik a „minden egész eltörött” képe: sem fizikailag, sem
szellemileg nincs egység, az isteni és emberi szerepek összekeveredtek. Mindezt kiegészíti
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az az olvasat is, amely a hagyományos értelmezésen alapszik: ha az egyiptomi
kivonulással, az első geule95–vel fémjelezzük a zsidó történelem kezdőpontját, akkor a
mostani, az egyiptomira kísértetiesen hasonlító „anti-világ” nem lehet-e ennek a
történelemnek egy sajátos, a bölcsek által előrevetített, Isten jelenlétével fémjelzett
második és egyben végső megváltásnak sajátos, elhagyatott, embertelen módozata?
A lírai én útkeresésének szép példája a sors mint írott szöveg toposzának megjelenése,
amelyben a sors attól függ, aki a szöveget írja.
S’iz mayn goyerl oyfgehangen // Sorsomat felakasztották
Af der blutiker levone, // a véres holdra,
Nor nekudes ire glantsn: // csak a [hold] magánhangzó-jelei csillognak:
„Beykher, beykher ─ tsu di shtoybn, //”Hasak, hasak – a porba,
Oyf sharyen iz der shlof…” // az alvás a hajnalnak való...”

Az, aki ezt a „sors-szöveget” írja, feltételezhetően nem más, mint az égi hatalom, ezt az
igekötő is szemlélteti: „sorsomat felakasztották”. A „csak magánhangzó-jelei csillognak”
sor és a magánhangzó-jelek megjelenése arra enged következtetni, hogy a szöveg héberül
íródik. A magánhangzó-jelek további értelmezési lehetőséget is rejtenek: tekintettel a sémi
nyelvek jellegzetességére, mely szerint a mássalhangzók alkotta gyökből az adott szó
jelentését a magánhangzó-jelekkel jelzett magánhangzók pontosítják, a „sors-szöveg”
fénylő magánhangzó-jelei a sors egyediségét, valódi tartalmát láttatják. Az egyéni életút
tehát szent szövegként olvasható, bár jegyezzük meg, hogy az égi szövegíró birodalma sem
teljesen tiszta már: a szent a szöveget, azaz a sors szövegét tartó hold véres.
A szent nyelven, héber betűkkel, vélhetően Isten által írott sors-szöveg újabb
asszociációt idéz eszünkbe: jom kipur ünnepét. Jom kipur ünnepének és az írás
motívumának összekapcsolását két értelmezési kontextusban is említhetjük – amelyre a
későbbiekben részletesen kitérünk –; mindkettő Istenhez kötődik: egyrészt a kőtáblák
másodszori megírása és lehozatala jom kipur napjával kapcsolható össze. Említhető
továbbá a nép-etimológia is, mely szerint ezen a napon pecsételődik meg az ember sorsa,
ezen a napon írattatik be az Élet vagy a Halál könyvébe. A sors írója tehát a népi
hagyomány szerint is Isten, a versben azonban nem az Élet, nem is a Halál könyvébe

95 geule (‘megváltás’), azaz: Isten megmenti Izrael népét. A megváltás témaköre az elemzés második részében játszik meghatározó szerepet, ezért itt nem térünk ki rá
bővebben.
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jegyezte be a lírai ént, egyszerűen a véres Holdra tűzte sors-szövegét, amely a mellőzés
szimbólumaként is értelmezhető.
A Di kupe szövegében nem csak ebben a versben, hanem több alkalommal is előfordul,
hogy idézőjelbe tett vagy gondolatjelekkel jelzett szövegrészekkel találkozunk. Az idézőjel
idegen, mástól vett szöveget, vagy idézetet sejtet, míg a gondolatjel dialógust hivatott
jelölni. Érdekes, hogy ezek a kiemelések nem a héber nyelvű, valódi idézeteket jelölik.
Természetesen nem megfejthető, hogy a szöveg-montázs egy-egy eleme honnan
származik, akár művészi ágakon átívelő, más művészeti ágak alkotásaira való,
többszörösen áttételes utalásokkal is lehet dolgunk. Ennél kézenfekvőbb magyarázat lehet
a lázálom-szerű, tudathasadásos állapot jelölése, ahol több „én” beszél egyszerre,
egymással párhuzamosan, más és más kontextust aktualizálva.
A harmadik vers képanyagát és témáját tekintve négy részre osztható. Az első részben
a közvetlen elődöt, azaz a hangos, zajos második verset egy csendélet-ábrázolás követi: a
„Farzunken zitst di shtot…” kezdetű vers az előzőeknek mind hangulatában, mind
vizualitásában az ellentéte. A város, mint egy fejre állított kocsi, a mocsárba süllyedve ül,
némán, csendben – ezt a hangulatot fokozza a sok s- és z-hangot, valamint mély
magánhangzót tartalmazó szó is: (far)zunken, zitst, shtot, shtilkeyt, zump. A mocsár, az
éjszaka, a sötétség az előző vershez képest ellentétes, de legalább annyira szuggesztív
képet mutat; a kihalt táj, amely az emberi hangra, szóra áhítozik, Dali szürrealista
festményeit idézi eszünkbe. A csendben a lírai én egy küldöttet vár, valakit, aki ebben a
csendben megszólalna és mondana valamit. Egyben a Világok Mindenhatójának ajánlja fel
magát: mind lelkét, mind fizikai valóját, a Nagyünnepek liturgiája szerint az előimádkozó
hangján megszólalva, az ő szövegét idézve: Hineni ha’ani, azaz: Íme, itt vagyok. Ez a vers
a versciklus azon kevés verse közé tartozik (ld. még 10. vers második versszak), ahol a
lírai én tudathasadásos állapota még őrzi az imádkozás képességét, illetve az erre
vonatkozó igényt:
’kh bager mit dir oyf tfile itst baheft zayn, // Arra vágyom, hogy imában forrjak össze veled,
un nor oyf lestern un nor oyf sheltn // de csak káromlásra és átokra
bavegn zikh mayn harts un mayne leftsn... // nyílik szívem és ajkaim …
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Ugyanakkor a bűnbánás, bocsánatkérés nyugalmát és a kezdő képsort a lírai én gyilkos
bűnösként való önmeghatározása és Istenhez intézett, átkozódó monológja töri meg – ez
tekinthető a vers második részének:
Ikh hob dir oyfgeshtelt in mitn mark a nayem mishkan, got, // A piac közepén új
tabernákulumot építettem neked, isten,
a shvartse kupe, vi a bluter... // egy fekete halmot, mint egy gennyes pattanás...
bazets zikh oyf ir dakh dem brustikn, // Foglalj helyet a mellhez hasonló tetején,
glaykh vi a rob an alter oyf a mist-kastn... // mint egy öreg holló a szemétdomb tetején...

A vers ezen szakaszának végén ismét felkiáltások, felszólító módú igealakok fokozzák
az intenzitást, melyek egy, Isten és a lírai én közötti ígéretre emlékeztetnek, melyben a lírai
én tett ígéretet Istennek.
A vers harmadik szakaszában újabb bibliai kontextussal találkozunk: Káin és Ábel
történetével. A bibliai testvér-viszály megidézése önmagában a harcot, a testvérek közötti
indulatot és a gyilkosság képét vetíti előre, majd képi síkon meg is jeleníti: a Kiddushoz
Ábel torkából hűt vért, azaz a bornak vérrel való helyettesítésére ebben a versben is példát
találunk. A testvérgyilkosság az érzelmi elhidegülést, a sivárságot is szimbolizálja, amelyet
az adás-vétel többször is megidézett motívuma fokoz tovább. Az expresszív, megdöbbentő
képek: vagonnyi, sárral bekent ember, a lírai én szeméből folyó szurok-folyam, az ezzel
való halottmosdatás képei mellett a hang és a csend, valamint a mozdulatlanság-mozgás
ellentéte fokozza a feszültséget. A versben a tömör, de annál hatásosabb „Farkhilekter!”
(’más zajok által elnyomott, túlharsogott’) invokáció váratlan, szinte ijesztő fordulatot hoz,
és bevezeti a vers negyedik részét, amely a vagon és a sárral bekent emberek képével a vers
elejéhez csatol vissza. Az invokációt követő sor és benne a képi ábrázolás vers elejét idéző,
ismételt hirtelen csendje és nyugalma baljós előjelet sejtet: az álló vagont látjuk, benne az
alvó és sáros embereket – majd valami hirtelen megmozdul. A filmekre emlékeztető, a
pillanatot felnagyító, lelassító, ellentétekkel operáló, feszültséget fokozó expresszionista
hatás, majd a hirtelen snitt az irodalmi szövegből is átütő erővel hat. Az ígéret
motívumának ismétlése keretet kölcsönöz a versnek.
A negyedik vers hangos szavaktól teli hangulata az előző vers felkiáltó zárása után nem
hat meglepően. Ugyanakkor a megszólítással, felkiáltással kezdődő versben már az első
szót követően érezhető a feszültség további fokozása. A vers a járókelők megszólításával
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és a „hey” kezdetű, többes szám második személyű kommunikációval az utcai forradalmár,
avagy hangos igehirdető szerepét adja a narrátornak.
Míg az előző versekben a „vedd el” felkiáltás ismétlődött többször, most fordított irányú
a cselekmény. A narrátor a mottó-vershez hasonlóan összegyűjti, hívja az embereket. Az
„ide”, azaz a narrátori szemszög középpontja nem más, mint maga a kupe, a halott város
halma. A helyszín bibliai kontextust idéz, hiszen Betlehemből jövő, vak járókelőket és
klezmer-zenészeket hív a kupéhoz. A betlehemi út újszövetségi allúziókat juttat eszünkbe.
A kaotikus, őrült karneválhoz „bábeli klezmer-zenészeket” és járókelőket toboroz a
narrátor, miközben arra buzdítja őket, hogy Vidui-jal, azaz jom kipurkor mondott bűnbánó
imával esküdjenek.
Betlehem, mint a keresztény értelmezés szerinti messiás születésének szent városa a
kupe városának, azaz a „csontok koronavárosának” ellenpólusává válik. Betlehem a
keresztény tradíció szerint a messiás, azaz a szeplőtlen fogantatás gyümölcsének születési
helye. A csontok koronavárosában azonban „paráználkodnak a szent anyák, gyermekeikkel
a karjukon, vakon és sápadtan”. A betlehemi párhuzam, az újszülött Jézus és a vak
járókelők alakja vak Simeon alakját is eszünkbe idézhetik, aki addig nem látott halált, míg
nem látta a Szentélyben bemutatott újszülött Jézust (Lukács 2:27-35)96. Simeon látásának,
illetve halált-nem-látásának folyamatában a messiás meglátása határvonal, új korszak
kezdetét jelenti. A Di kupe torz, vak alakjai folyamatosan a halál birodalmában, a halál
közelségében léteznek. Az ő vakságuk tehát nem csak a világ csonkoltságának az
embereken megmutatkozó jele, fogyaték, de a messiás el-nem-jövetelének szignáljaként is
értelmezhető. A látás nemléte a látásra való képtelenség mellett a látás megtagadását is
jelentheti, bár jelen kontextusban a messiásba vetett hit tagadását, a messiás létének
képtelenségét tartjuk megalapozottabb értelmezésnek.
A narrátor őrült látomása szerint ebben a bibliai, betlehemi, illetve bábeli kontextusba
helyezett városban kelet-európai jiddis klezmer zenészek húzzák majd a talpalávalót. A
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És ímé vala Jeruzsálemben egy ember, a kinek neve Simeon volt, és ez az ember igaz és istenfélő vala, a ki
várta az Izráel vigasztalását, és a Szent Lélek vala ő rajta. És kijelentetett néki a Szent Lélek által, hogy addig
halált nem lát, a míg meg nem látja az Úrnak Krisztusát. És ő a Lélek indításából a templomba méne, és
mikor a gyermek Jézust bevivék szülői, hogy ő érette a törvény szokása szerint cselekedjenek, Akkor ő
karjaiba vevé őt, és áldá az Istent, és monda: Mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszéded szerint,
békességben: Mert látták az én szemeim a te üdvösségedet, A melyet készítettél minden népeknek szeme
láttára; Világosságul a pogányok megvilágosítására, és a te népednek, az Izráelnek dicsőségére. József pedig
és az ő anyja csodálkozának azokon, a miket ő felőle mondottak. És megáldá őket Simeon, és monda
Máriának, az ő anyjának: Ímé ez vettetett sokaknak elestére és feltámadására az Izráelben; és jegyül, a kinek
sokan ellene mondanak; Sőt a te lelkedet is általhatja az éles tőr; hogy sok szív gondolatai nyilvánvalókká
legyenek.(Lukács 2:25-35, Károli Gáspár ford.)
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bibliai szövegkörnyezetbe ültetett, szekuláris, ráadásul jiddis nyelvű zene igazán szokatlan
és egyedi képzettársítás.
A város fő látnivalója maga a kupe: a legnagyobb, legmagasabb földi gennyes pattanás.
A „bábeli” zenészek tehát nem csak a káoszt idézik, de magát Bábel tornyát is, amivel már
a versciklus eme versében versenyre kel a kupe. A halottak kupaca méreteit tekintve
meghaladja az ember által valaha épített legmagasabb tornyot, de a kupe nem csak torony:
egy csúf kinövés, beteges, fekélyes seb, pattanás, azaz nem csak méretében, de furcsa
egyediségében is különbözik a bábeli toronytól. Hogy mi lehet az őrült zenés mulatság
tárgya, nem tudjuk, azonban az ismétlésekkel is fokozott, folyamatosan emelkedő
hangvételre az utolsó sorban található ima-idézet teszi fel a koronát, megidézve a teremtés
aktusát: Borukh she-omar v’hoyo ho-oylom, azaz ’Áldott, aki szólt, és lett a világ’. Ez a
mondat a reggeli imából származó idézet, ezáltal nem csak a bibliai teremtés, de a
reggelhez fűződő kapcsolata lévén is az új kezdetét szimbolizálja. Természetesen a mondat
egy erősen ironikus idézet, szinte sátáni kacajt hallunk mellé, hiszen ahogy Bábel tornya,
úgy az őrült karnevált szervező narrátor is égbe, Istenhez kiált, de egyáltalán nem azért,
hogy a nevét áldásokkal halmozza el. Az utolsó sorban olvasható mondat bizonyos
értelemben a harmadik vers kezdő soraira is válaszol, ahol a narrátor a csendben azt várja,
hogy valaki megszólaljon.
Az ötödik vers az őrült eksztázisba forduló negyedik vers felfokozott hangulatának
hirtelen vet véget első szavával: Pamelekh! – Lassan!. Ismét erőteljes törés, pergő, gyors,
váratlan szakadás a vers hangulatában, ismét egy felkiáltással. A felkiáltás a vers negyedik
versszakában megismétlődik, ezzel tovább lassítva a versciklus folyamát. Dramaturgiai
kölcsön-szóval élve és nem utolsó sorban Az ember tragédiájá-t is felidézve azt
mondhatjuk: ebben a versben hirtelen változik a szín: a júdeai vagy közel-keleti szín után
hideg, téli szelek fújnak, hó és hóvihar kerekedik. A narrátor, ahogy az említett drámában
is, a vezér, a vezető szerepét magára öltve vándorlásra hívja a szeleket, és ismét Mózes
figuráját idézi eszünkbe, amikor azt ígéri nekik: én foglak átvezetni benneteket, egyedül. A
vers felépítése és a benne felrajzolt kép meglehetősen drámai, akár színpadra is
alkalmazható lenne: a sötét, hideg színfalak előtt – Leonyid Andrejev Vörös kacaját is
felidézve – kétszer jelenik meg a fehér hóval ellentétes színt jelentő vörös: a vers elején, a
még földön fekvő Halom fejénél bronz-színű a hó; majd pedig a megszemélyesített, életre
kelt Halom mozgását, ég felé törését és a világ bekebelezését vörös őrület kíséri és jelzi.
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Ha az eddigi verseket megpróbáljuk egymással kapcsolatba állítani, akkor a következő
gondolati váz rajzolódik ki: az első versben a halmot kívülről látjuk, melyben csak a férgek
és békák jelenítik meg a mozgást. A bábeli őrült karnevál alkalmával egyfajta teremtés
zajlik, amelyet nem csak a vers utolsó sora, de az előző, második vers is megerősít, ahol a
narrátor szentélyt állít. Az ötödik, azaz a jelen versben a halom a vers kezdetén még a
földön fekszik, feje alatt hó. Azonban a vers harmadik versszakában lassan életre kel: az ég
felé indul komótos, félelmetesen mozgással, a világot szinte elnyelve, egyetlen óriási
szájként. Jegyezzük meg, hogy a telerl fun himlen, azaz szó szerint az égi tányér egy jiddis
frazeologizmus, amelyet reménytelen, esélytelen helyzetek megjelölésére használnak.
(Markish egyik verseskötete, mellyel a modern jiddis irodalomba berobbant, is erre épít:
címe okhn telerl fun himlen (a frazeologizmus értelmét is figyelembe véve a ’Hiú
remények után’ fordítás tűnik a legadekvátabbnak.).) Az égi tányér, mint motívum
megjelenése tulajdonképpen ugyanazt a technikát idézi, amelyet Chagallnál is látunk,
mégpedig az idiómákat alkotó szavak, kifejezések elsődleges jelentésének előtérbe
helyezését. Az idióma jelentését is figyelembe véve az ég felé, az égi tányérhoz kúszó kupe
motívumában az idiomatikus jelentésen keresztül még erősebben kódolva van a
reménytelenség.
Míg az előző versek hangulatában az őrült és hangos, kaotikus örvénylés, addig ebben a
versben ennek éppen ellentétje: a hideg, kies, szeles táj előterében halkan, vészjóslóan és
mindenekelőtt lassan elinduló, ámde fenyegető mozgás és a bekebelezés motívuma
borzaszt el.
A hatodik vers elüt az eddigi versektől, hiszen új szereplők érkeznek: varjúasszonyság
és családja. A narrátorral folytatott beszélgetése valamelyest a népmesék világát idézi. A
kupe új szerepet kap: az éhhalál elől menti meg a varjúcsaládot, belőle sokasodik és
szaporodik a madárraj. Ismét egészen szokatlan, oxymoron-szerű, sőt: morbid
képzettársítással találkozunk: a halottakból álló halom jelenti az életet, a jövőt a varjak
számára. További, a hagyományt kipellengérező jelenet, ahogy a halom tetején
varjúasszonyság drósét, azaz Tóra-magyarázatot tart. Drósét férfiak szoktak tartani, ez
jellegzetesen nem női feladat.
Fontos kiemelni a madarak szerepét: a harmadik versben a kupe a lírai én által az Isten
számára a piactéren felállított tabernákulum szerepét tölti be. Ugyanezen versben néhány
sorral később már a szemétdomb metaforája utal a kupéra, míg a szemétdomb tetején
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helyet foglaló holló Istent szimbolizálja. Jelen versben a kupe az életet adó anyaföld
szinonímája, a tetején pedig ismét egy madár ül.
A holló és a varjú után újabb madár: a karvaly motívuma jelenik meg a hetedik
versben. Továbbra is fagy, tél, hó uralják a tájat, az egyes szám első személyű lírai én, aki
a kupe tetején megfagyva, elcsigázva motyog, akár az előző versben megismert
varjúasszonyság is lehet. Ugyanakkor a verset továbbolvasva ismét a negyedik és az ötödik
versben megismert, toborzó-vezérlő narrátorral találkozunk. A versciklus dramaturgiája
bátor képzettársítással akár a jiddis klasszikusoktól megszokott, a luftmentsh-ekre
jellemző, ironikus álom-ábrázolást is eszünkbe juttathatja, úgy mint III. Benjámin utazási
esetében97, aki csupán álmában utazhat, álmában jut el a Szentföldre, majd a hidegtől
felébredve falucskájának padján találja magát, és rájön, hogy mindaz, amit átélt és látott,
nem volt más, csak egy álom.
A narrátori hang tehát ismét egyes szám első személyű, azonban új titulussal
gazdagodik: főpapként mutatkozik be, ezzel a harmadik vershez is kapcsolódik: az abban
felállított tabernákulumra és azon vers narrátorára utal. Azonban míg a harmadik versben
Istenhez beszélt, addig itt a sajátos tabernákulumhoz: a kupéhoz szól. A narrátor ismét
„ide” hívja a zarándokokat, ahogy már hívta a zarándok-szeleket is. Egyben megígéri,
hogy a kupét minden hegyek felett királynővé fogja koronázni. A versciklus folyamán ez
az első vers, ahol a három istenségnév felbukkan, azonban mindjárt megrázó, teljesen
szokatlan és blaszfemikus környezetben: a paráznaság és erotikus orgia díszletei között.
A nyolcadik versben a lírai én ismét a szelekhez fordul, akiknek ebben a versben is
állandó jellemzője véres szárnyuk. A vers egy újabb őrült látomás, melyben a lírai én
kerítéssel keríti el szentélyét, a kupét, akit itt újabb metaforával illet: alvó szemétbölcsőnek nevez. Ez az első olyan szöveghely, ahol valami pontos határokat kap: a
második versben behatárolta ugyan térben és időben a mű belső világát (Nílus és Dnyeper),
azonban rámutattunk, hogy ez mennyire tág teret hagy a képzeletnek és az allúzióknak. Az
első versben láthattuk, hogy a határok mennyire képlékenyek: belső testnedvek, csontok,
koponyák válnak hirtelen láthatóvá, és az ember testi mivoltja eltűnik. Ugyanakkor csupán
most, a nyolcadik versben határolja körül a lírai én a kupét, mivel falat húz köré azzal a
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Mendele Moykher-Sforim: Masoes Beniamin Hashlishi (‘ – השלישי בנימין מסעותIII. Benjamin utazásai’),
1878. Mendele befejezetlen műve, amelyet jiddis Don Quijoteként is szoktak emlegetni.
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céllal, hogy senki ne jöjjön ide és senki ne menjen el innen. A bölcső-metafora és a
körbefalazás aktusa a lírai ént az aggódó szülő attribútumával is felruházza. A vers végén
előrevetíti, hogy ő lesz az, aki felkelti a halottakat, a halomra gyilkoltakat, hogy szolgálják
a teremtőt. Jegyezzük meg, hogy ez a jövőből előrevetített, a teremtő szolgálatára történő
felszólítás idézőjelben olvasható, tehát egy más szövegből vett részletként kell
értelmeznünk. A más szöveg lehet a jövőbeni szöveg is, de szolgálhatja a jelen szövegtől
való elidegenítést és ironikus hangvétel megteremtését is, liturgiai idézetnek álcázva, majd
kiforgatva a szöveget.
A kilencedik vers a piactéren játszódik. A piactér motívumáról Wolitz elemzésének
összefoglalása kapcsán már kitértünk, de később még bővebben szót ejtünk róla. Ez a
motívum a verset a 3. vershez kapcsolja, bár a város közepén lévő halom képe a 4. versben
is megjelent. Tematikailag a konzumálás, a „minden eladó és megvehető”, a bekebelezés
motívuma a 3. vershez, illetve az életre kelő halom képét bemutató, 5. vershez kapcsolja
ezt a verset.
Ez a vers egy piaci, vásári jelenetet ábrázol, színes, ritmikus, piaci forgatagot látunk:
pántlikák, füzérek, gombok és csöbrök kavalkádját. Ez az első, boldognak és
felszabadultnak tűnő jelenet, amely a „piacokon és vásárokon” kezdetű verssorával szintén
a jiddis népköltészetet idézi. A vásári sokadalmat a vers közepén felhangzó „Oyf gikh! –
Gyorsan!” felkiáltás tesz hektikusabbá. A sürgetés oka: közeleg a eila-ima ideje, jom
kipur estéje, amikor a hagyomány szerint az égi kapuk bezáródnak. Ez a momentum a
színes, vásári kavalkádot, a megelőző versek túlfűtött, felfokozott, intenzív kifejezőerővel
bíró képei után egészségesnek, hétköznapinak mondható jelenetet hirtelen teljesen új
színben tünteti fel: jom kipur bűnbánó ünnep és böjtnap, az önértékelés, számvetés,
bűnbánás napja. Ehelyett az adásvétel, a haszonszerzés, nyerészkedés kerül előtérbe. A
vidám vásári hangulat ezen a ponton fordul át romlott, hazug csalásba: hibás arsinnal mérik
a kelmét, nem számít, hogy egy kopekkel többet vagy kevesebbet fizet a vevő. A
blaszfémia ismét megjelenik: a Tízparancsolatot egy őrült disznó – a madarak után egy
újabb állat-figura – hímzi, egy csatornában. A vers utolsó három sora halmozza azokat a
költői eszközöket, amelyek végül a megbotránkoztató hatást elérik. Ismét több
érzékszervünkre hat a szöveg: a költői kép nemcsak vizuális, de a disznó, a csatorna és a
koszos rongy szagot is felidézhet. A vers ezen záró szakasza számtalan héber eredetű
szóval van megtűzdelve, amelyek a disznó és a mocskos rongy motívumával keveredve a
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képözön és egyben a képzavar megduplázott erejével hatnak. Az állat itt is
megszemélyesül, ahogy láttuk ugyanezt korábban a varjak példájánál is. A szent szavak,
Isten szavai, azaz a Tízparancsolat, amely nem csak a zsidó kontextusban alapvető
hagyomány, de vallások felett álló, európai alapértékként tarthatjuk számon, nem csak a
blaszfemikus kontextus által süllyed a mélybe, de térben is: egy csatornába kerül.
A tizedik vers két részre osztható, amely a szerkesztésmódban is megjelenik.
A vers első része, azaz az első három versszak ismét újszerű, a versciklusban korábban
nem látott szerkesztésmódot alkalmaz, ezúttal a nyelv, a grammatika síkján. Minden
versszak kezdő sora egy metafora, mégpedig egy-egy testrészre, pontosabban női testrészre
vonatkozóan. A mellbimbók szeméttel, a szemfehérjék gyász-jelekkel, a térdek hegyekkel
kerülnek azonosításra. A fragmentális, pillanatfelvételekhez hasonlító képek alapján egy
fekvő női alakot vélünk felfedezni, feltételezhetően egy megcsonkított, megbecstelenített
halott testet, hiszen térdei felhúzva, melle kiürült, szeme pedig kifeszítve, csak a
szemgolyó fehérje látszik.
A nemzedékek lánca által gúzsba kötött térdek képe egy csodálatos nyelvi bravúr,
amelyre Hetényi Zsuzsa hívja fel a figyelmet a Majakovszkij-poémával való
összehasonlítás során. A koleno szláv szó két jelentése, azaz a szláv szóban egyszerre jelen
lévő

„térd” és

„nemzetség” szemantikája

(amelynek

képszerűségét

a magyar

„hetedíziglen” kifejezés őrzi)98 a jiddisben egy teljesen váratlan és újszerű képben jelenik
meg: a nemzedékek által gúzsba kötött térd képében.
A metaforikus megfeleltetés azonban nem csak a női alak ábrázolásának, de a lírai én
meghatározásának is eszközévé válik: odafekszem [mint] egy tapasz, odafekszem –
szempillád egy szilánkja.
A vers ezen első felében, azaz az első három versszakban nem csak a kezdősorok
szerkesztése azonos, de a záró sorok is: mindhárom strófa héber, bibliai-liturgiai idézettel
zárul.
Az első versszak záró sora nem kevesebb, mint a Triszhagion, más szóval Kedusha
(Ézsaiás 6:3). A bibliai kontextusban az angyalok mondják ezt Isten előtt, a jelen
kontextusban a lírai én a női test felett, ahogy erre az átvett liturgiai tradíciót elemezve
később még utalunk elemzésünkben. A Triszhagion megtalálható a jom kipuri Neila

98

Hetényi Zsuzsa szóbeli kiegészítése, amelyet angol nyelvű cikkébe nem illeszthetett be.
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imában is, ezzel tehát rejtett és áttételes, de mégiscsak a tradíció szintjén kapcsolatot tart
fent az előző verssel.
A második versszak a szintén korábban már említett el melekh neemon idézettel zárul,
melyet az Istent elismerő és magasztaló Sma imával, vagy, ahogy Wolitz is teszi, a
kezdőbetűk összeolvasásával az Ámen szóval kapcsolhatunk össze. A harmadik versszak
végén éppen ezt, azaz az Ámen szót találjuk, ez tehát egyrészt a második sorvégi idézet
sajátos ismétléseként is értelmezhető, ugyanakkor az első három versszak liturgiai zárását
is szimbolizálhatja – ez esetben további indokul szolgálhat a vers két részre való felosztása
mellett szóló érvelésünkhöz.
A vers második része mind felépítésében, mind hangvételében különbözik az elsőtől: a
versen belül ismét szerepet vált a narrátor: bár továbbra is egyes szám első személyben
szól, organikusan nem igazán kapcsolódik az elsőhöz, sokkal inkább a korábbi versekben
látott, erőteljes hangú, vezér-narrátor tűnik fel ismét. A vers első és második része között
talán jom kipur motívuma jelentheti a szervező logikát, hiszen az első részben a jom kipuri
liturgiából származó idézetek, a második részben a lepecsételés aktusa jelenik meg. Ebben
a második részben, ahogy a vezér-narrátor megjelenésekor eddig is láthattuk, egy őrült
látomás részesei lehetünk. Nagyon nehéz elemezni a képet, amit elénk tár, hiszen szinte
minden szóra, minden motívumra számtalan intertextuális, verscikluson kívüli és
verscikluson belüli értelmezési lehetőség rakódik. Sok motívum utal arra, hogy egy
temetés sajátos leírását látjuk: a kupe most nem mint egy nagy halom jelenik meg, hanem
többes szám második személyben szól a narrátor a kupében fekvőkhöz. A temetés is
mintha az ő temetésük lenne: százezer váll vetődik egymáshoz a temetésen, ahol a fekete
koporsó ezüstje iszonytató és nehéz. A világ minden részéről érkeznek Tóra-tekercsek a
halomban fekvőkkel való testvériség jeleként, vigaszul. Ismét megjelenik a tér alsó
részében a sár, a sárban pedig a vörös szín, ahogy vörösre változott a világ az ötödik
versben is, amikor a kupe megmozdult. A tömegjelenettel még hatásosabbá tett, amúgy is
verssorról verssorra fokozódó hangulatban helyt kap egy újabb nyelvi játék, amely
szemantikailag is új értelmezési lehetőségnek nyit utat: az anaforikusan azonos szóval
kezdődő (un – és) harmadik, illetve negyedik versszakban a vint (’szél’) szóra a következő
versszak vindelekh szava (’pelenka’) rímel.
A vers hangulati tetőpontján megmozdulnak a halott testek, és őrülten, észvesztve
ordítják: Vissza, vissza! A felkiáltás, ahogy a korábbi versekben is láttuk, a vers vagy
versszak meghatározó pontja, nem csak a vers hangulatát, de felépítését, szerkezetét, és
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természetesen tartalmi-logikai szálát illetően is. Ebben a versben a Tsurik! megismételt
felkiáltás többféle módon is értelmezhető lenne, elsődlegesen a dinamikus, előre- és felfelé
törő áramlásnak parancsol megállj!-t. Azonban továbbolvasva a verset, meglepően látjuk,
hogy a hömpölygő temetési tömeg ellen felszólaló kupe nem önmaga, hanem a Tóratekercsek nevében, az ő nyugalmukért szólal fel, parancsol hátraarcot. A szent és
tradicionális értékek védelmére kelő kupe önmagában is irracionális, hiszen léte éppen a
hagyományos értékek és Isten megkérdőjelezhetőségének legjobb példája. Ezt támasztja
alá a kupe felkiáltására választ adó, nevető és süvítő szelek ironikus válasza is: El male
rakhamim! (’Isten, aki tele van kegyelemmel’). A humánus hangot megütő kupe nevetség
tárgyává válik, ahogy a kegyelmes Isten-kép is, amellyel azonosítódik.
A tizenegyedik vers bizonyos értelemben fordulópontot hoz a versben, hiszen itt tűnik
fel először a keresztre feszítés aktusa, és Jézus Krisztus alakjára utaló motívumokkal is itt
találkozunk először. Ismét egyes szám első személyű a narrátor, a lírai én, a versnek pedig
az az érdekessége, hogy Istent most először szólítja meg vallástól függetlenül, a Got ’Isten’ szót használva. Ahogy a vers végén látni fogjuk, az Isten szó mögött Jézus Krisztus
alakja bújik meg.
Ismét egy nagyon rövid sorokból álló, tömör, képeket halmozó verssel van dolgunk,
amelyben a rímpárokat alkotó szavak is megdöbbentő képzettársításra vallanak: fej-hollóelásva, férgek-belek, kifordított-megcsonkított, lépcső-fej, Isten – le[tesz] (igekötő). A
szavak, a hangzás és a jelentések közötti játék mellett ismét találkozunk a térrel, a fent-lent
viszonyával való ellentétek felállításával is: elásott fej; lábak elé tett fejek - azaz a „fent”
„lent”-re kerül, ugyanakkor a lépcső aljába tett fej implikálja a felfelé haladást, a nézőpont
automatikus emelkedését is. Erre szinte „rákontráz” a következő verssor, mind
jelentésében, mind hatásában: „Arop! Arop!” Az irányt mutató határozószó, egy
egyszavas, tömör felkiáltás képében nem csak felfelé irányuló jelentésével képez éles
ellentétet a korábbi, lefelé irányuló térszemlélethez képest. Az addig egyes szám első
személyű narrátor hirtelen többes szám első személyű alakot vált, és ismételt, újrakeresztrefeszítésre hív. Azaz ismét felfelé irányítja a térszemléletet.
A 12-13-14. verseknél a versciklus szerkezeti közepéhez értünk. Ezek a versek szinte
összefoglalják az eddigi versek legfontosabb, legmeghökkentőbb motívumait, majd ezeket
fokozva űzik tovább a hömpölygő hang-, kép- és hangulati áradatot.
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A tizenkettedik vers ismét egy nehezen megfejthető képsort tár elénk. A vers első része
mintha a második vers utáni állapotot vetítené előre: a kifosztott Szentély, a szomorúság a
vers második részében és a következő versben játszanak központi szerepet. Eközben a
halottak elvonszolásának képével visszatér a temetés korábbi motívuma, azonban ismét
végletesen: míg korábban az örvénylő, hömpölygő temetési tömeget láttuk, most titokban
készül a lírai én elhantolni a halottakat: elásni, el, bárhová, hiszen csak egy a lényeg: hogy
megszűnjön a bűz. A kupe eddig elsősorban főnevekkel került azonosításra: pattanás,
szeméthalom, tabernákulum. Ezen a ponton azonban ismét szerephez jutnak újabb
érzékszervek, így a szinekdoché erejét kihasználva a kupe most már csak penetráns
szagával van jelen a szövegben.
Az „És mint megvert fekete kutya, úgy jön el az éjszaka” hasonlat nem csak az
apokaliptikus képalkotás, de a nyelvi forma felszabadításának is újabb mesteri példája:
azzal, hogy az uzualizált szókapcsolat, az átvitt értelemben használt ige (eljön) eredeti, szó
szerinti jelentését helyezi előtérbe, a megszemélyesítés és a metaforikus képhasználat
befogadását is kiemeli az automatizált recepciós folyamatok közül.
A vers második részében a blaszfémia egyre nagyobb méreteket ölt: ismét együtt a
három istenség-név, ezúttal őrült, dionüszoszi lakoma keretei között, ahol húsz
évszázadnyi étel vár elfogyasztásra. A józan ítélőképesség, a mértékletesség megszűnése, a
befogadhatatlan mennyiség nem csak az időben, az időnek mennyiségi értelemben való
használatával, illetve a húsz évszázad egy pillanatban való egybesűrítésében jelenik meg.
A lakoma a mértéktelen fogyasztást, az egyetlen, hatalmas száj motívumát is újra felidézi:
míg korábban, az ötödik versben a kupe indult az ég felé mint egyetlen, mindent
bekebelező, hatalmas száj, addig a jelen versben a lakomára hívott koldusok nem mások,
mint örvénylő, kék, halott szájak.
A lírai én tehát ismét egybehívja az arra járókat, és a szentély kifosztására biztatja őket.
Érdemes megjegyeznünk, ahogy a szentély kifosztása nem csak a bibliai allúziókat
juttathatja eszünkbe (ezekről később bővebben szólunk), hiszen a szövegben ehelyütt
Markish ugyanazt a szót használja: mishkan – az a tabernákulum, amellyel a harmadik
versben illette a kupét, azaz Isten részére a piac közepén a lírai én által felállított
tabernákulum. A halottakból álló tabernákulum mi mást tartogathat a fosztogatóknak, mint
szomorúságot és fájdalmat – erre koccintson hát a három Isten, mondja dühös cinizmussal
a lírai én.
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A tisztátalan tetemeket a lírai én a város kapujához rendeli, ő maga pedig eltávolodik,
hiszen a tetemekért fog imádkozni és koldulni – meghökkentő képpel nem szellemi vagy
lelki javakért, hanem szinte már a kannibalizmust idézve egy kupa vérért.
A tizenharmadik vers az előző versben látott őrült lakoma utáni csendes világot idézi:
nincs mozgás, a kapun, azaz a határon nem jár senki se be, se ki. A kapuban a korábbi vers
őrei: a tetemek helyett most a szomorúság ül, vendégeket várva. Ebben a költői képben
nem csak maguk az őrzők személye szokatlan: az őrzendő kapu is összetörött. A magyar
olvasó számára Ady versét is idéző bibliai klasszikus toposzt Markish meghökkentően
fordítja ki és tölti meg új képi elemekkel – mindezzel mesterien adja vissza a dekadens,
darabjaira széthulló világ pillanatképét.
Ismét rácsodálkozhatunk Markish expresszív, szokatlan asszociációkkal és élő színekkel
operáló képalkotó fantáziájának gyümölcsére: „A naplemente a tigrisbőr sárgája, lépjétek át küszöbömet – itt csend van…” A küszöb, a küszöb átlépésének motívuma,
illetve a naplemente, a lassú és csendes elmúlás motívumának egy költői képen belül való
szerepeltetése az előző vers orgiájának ad keretet, miközben érezzük, hogy ezzel a képpel
nem érhet még véget a versciklus.
Az előzetes várakozásnak megfelelően a tizennegyedik vers megtöri a naplemente
csöndjét, az elmúlás természetes folyamatát. Ismét a „le” ellenében megjelenik a ’”fel”:
„Keljetek fel, gyertek enni […] ünnepelnek Ádám részeg gyermekei” - hív a narrátor, újra
lakomához, orgiához. Ez a vers a túlzások verse: minden túlcsordult, miden túlzott
mennyiségben van jelen, ezáltal az amúgy pozitív értékek is saját ellentétükké fordulnak.
Így például a túlzott termékenység – tizesikrek – nem a jövőt, a születendő generációt,
hanem az élettől idegent, az irracionálist szimbolizálja.
Ismét a kiskecske alakját látjuk, akinek a lírai én átvágja a nyakát, majd a vérrel
megkínálja az istenségeket, ugyanúgy, ahogy korábban, a 3. versben Ábel vérét használta
Kiddushoz. Az Istenek tehát nagyon emberiek: az áldozatot csak és kizárólag konzumálás,
fogyasztás céljára használják, hiszen a vérét isszák.
A tizenötödik vers újra visszatér a korábban használt motívumokhoz, és ismét az előző
vershez képest nyugodtabb hangvétellel, de szinte félelmetes csont-látomással találkozunk:
a halottakból álló kupét bevilágítja a hold, felette pedig a varjak bolyonganak. A narrátor
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most nem „ide”, azaz önmagához vagy a kupéhoz hívja a megszólítottakat, ez alkalommal
az újhold ezüst hajójára hívja a meztelen, koporsó nélkülieket is. Ebben a versben tehát
hirtelen nem a kupe a középpont, hanem – Noé bárkáját idézve – egy hajó, a tér pedig
kitágult: ismét az ég felé, az újholdra irányítja figyelmünket. Noé bárkájának asszociációját
alátámasztandó a harmadik versszakban egy szokatlan metaforával és költői képpel élve a
kupét az Araráthoz hasonlítja, ezáltal szent heggyé válik, melynek csúcsán megakad az
újhold.
A vers az újhold ezüst hajójának motívuma köré szerveződik. A hold az égi birodalmat
jeleníti meg, ahogy szent sors-szövegét is a holdra felakasztva látta a lírai én. Az újhold
egyben az új hónap kezdetét is szimbolizálja, hiszen a zsidó időszámítás holdnaptár alapú.
Az újhold megszentelésének külön liturgiai rendje van, a hónap kezdete ünnepnek
minősül. Ezzel ellentétben a Markish-i szöveg ismét blaszfémiával, szokatlan képekkel
veszi körül a holdat, amelyek, hasonlóan a korábbi versekhez, a mértéktelen fogyasztás
képét elevenítik fel: „ennivalóval töltsd fel magad, újhold, // rakodj magadra pár tisztátalan
holttestet”.
Ahogy elemzésünk kezdetén említettük, a versciklus felépítése nem lineáris. Ebből
adódóan nehéz lenne a versek között egyetlen szervező elemet, gondolati kapcsot, vagy
átfogó motívumot feltételezni. Gyakori azonban, hogy egyes szavak vagy költői képek újra
és újra feltűnnek, hol egymástól eltérő, hol egymáshoz kapcsolódó szövegkörnyezetben.
Ennek szép példája a naplemente és az este vizuális ábrázolása. A 13. versben Markish a
naplementét a tigrisbőr sárgájához hasonlította. A jelen, 15. versben éjszaka van, hiszen
mindenki alszik, és látható a hold is. A klasszikus időérzékelést a Markish-i metafora is
követi, úgy, hogy az éjszaka a naplemente metaforájának továbbfejlesztéseként a korábban
még sárga állatbőrrel azonosított este halott, megölt képében jelenik meg: „[…] a
napnyugta bőrét már lehúzták”. Mindezzel Markish nem csak kreatív és expresszív
képalkotói tehetségéről tesz tanúbizonyságot, de cinizmusának és dekadens látásmódjának
is hangot ad: azzal, hogy az éjszakát az este halálával azonosítja, pesszimista világképét
vizualizálja, mely szerint nincs fejlődés.
A tizenhatodik vers a hajnal motívumával indul, tehát akár még az előző vers idejének
logikai folytatásaként is értelmezhetjük. A természeti jelenségek szokatlan, expresszív, de
lenyűgöző képekkel való megfestése, vele együtt az állat-motívumok felsorolása is tovább
folytatódik: a hajnalt szarvasokkal azonosítja, amelyek szájukban a naplementével, mint
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fehér gólyák, balzsamozzák a napfelkeltét. A kép egyik meglepő szerkesztési módja a
metaforák halmozása: hajnal-szarvas-gólya. A hajnal, azaz az új nap kezdete, amely az
évezredes toposz szerint valami új születésének jelképe, Markish-nál eleve holtan születik:
a gólyák balzsamozzák a napfelkeltét. A kép hatását csak erősíti, hogy a versnek keretes
szerkezetet adó szerkezetben megismétlődik.
A vers második részében ismét a piac motívumával találkozunk, ezáltal a versen átívelő,
Wolitz értelmezése szerint egyik legfontosabb motívum köré épülő, a 3. és 4. versek által
megkezdett, majd a 9. versben kiteljesedett láncolat újabb láncszemét képviseli.
A hegyek és csontok ismét egymás metaforáivá válnak, ezzel is megismételve a 7.
versben királynővé koronázott kupe képét, illetve ezzel egyidőben előrevetítve a versciklus
további szakaszában kitáguló, őrült és apokaliptikus látomást.
A túlzás nem csak az egy képen belül halmozott metaforák folytán van jelen. A második
versben kijelölt határok, az egymástól időben és térben távol eső síkok ütköztetése, illetve
egy képpé való sűrítése egy sajátos kirakós játékot teremt. A versben a Nílust – azaz
Egyiptomot, ezzel pedig a megváltás prototípusát – a tevék és a sivatag jelképezik, míg a
Dnyeper a halottmosdatás folyójaként jelenik meg. A zsidó történelem archetipikus
kezdete egyszerre van jelen az élet utolsó stádiumával. A kezdet Egyiptom és a több ezer
éves múlt – a halál, az életút vége pedig nem más, mint az aktuális jelen: Horodicse,
képletesen szólva az önmagukat mosdatni kényszerülő halottak. A Dnyeper vizében
megtisztulni vágyó halottakat az Egyiptomot idéző tevék viszik fa kocsikon, így tehát a
rabszolgasorsból való kiszabadulás, az első megváltás, az első geule megismétlődése nem
a második, végső, messiási geule-ben való beteljesülés (a zsidó történelemfelfogás logikája
szerinti motívumelemzést elemzésünk második részében fejtjük ki bővebben). Az
Egyiptomban meghirdetett szabadság és az új nap is a ma, azaz a halál rabszolgái. A
halottmosdatás folyója egyben a Sztüx toposzát, ezen keresztül pedig a görög mitológiát is
megidézi, de ne feledjük el, hogy a folyó mint határ a határátlépés problematikáját is
felveti, ahogy ez már a vers kezdetén is megjelent: a lírai én a világok széthullásának
közepén áll, és a lépés kényszerének félelmével küzd.
A tizenhetedik vers az előző vers folytatásának tekinthető. A lírai én a dnyeperi
szarvasokhoz szólva tulajdonképpen a kupében halomra ölt emberekkel vállalt
sorsközösséget énekli meg:
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Dnieper, Dnieper, taykh fun ta’are, // Dnyeper, Dnyeper, a halottmosdatás folyója,
nit tsu zen iz oyf dayn flisn // nem látható a hullámaidon
mer keyn oysgeknipte pleytn... // többé egyetlen kiszakított kerítés sem...
Brider mayne – opgerisn // a testvéreimet - elszakították
shvimen toyte // holtan úsznak
on baglayter... // kíséret nélkül…

Míg a 13. versben a tetemek, illetve a szomorúság őrködnek éjszaka, addig ebben a
versben a lírai én Ukrajna lányait szólítja meg. A nőknek a versben betöltött szerepe
alapján „Ukrajna lányai”-nak említése több jelentést is hordozhat. Az első versszak
kötőjellel elválasztott, fragmentum-jellegű, zaklatott, nehezen dekódolható első két
verssorában ugyanúgy, ahogy a vers negyedik versszakában Ukrajna lányai a Dnyeperrel
és a hozománnyal együtt kerülnek említésre. A hozomány a jövőbeni házasodás,
családalapítás, azaz új generációk születésének potenciálját hordozza magában. Ez alapján
feltételezhetjük, hogy a kép üzenet, és egyben Markish lesújtó véleménye is a pogromokat
véghezvivő, avagy szótlanul eltűrő környezetről. A Dnyeper országa ezt az örökséget
adományozza tovább a jövő generációjának: az öldöklést, a gyűlöletet, a kaotikus világot, a
temetetlen halottakat, akiknek emlékére, ha ember nem is, de a határt képező folyók
mindig emlékezni fognak: „a hozomány - a folyók bőre”. Az antik bölcsességet
parafrazálva ebből a szempontból tehát bárki, bármikor lép is a folyó vizébe, mindig
ugyanabba a vízbe fog lépni.
A tizennyolcadik vers ismét lázas látomásnak tűnik, a forradalmi hévvel szervezkedő
narrátori hang újra visszatér. A vers ismét zaklatott, ismét mondat-fragmentumokat látunk
csak, kötőjelekkel összekapcsolva, illetve elválasztva. A narrátor minden korábbi
nemzedéket próbál hívni, hogy az új tabernákulumot, azaz új bálványt menjenek
megköpködni. A köpködés motívuma előremutat, és a következő versekben előforduló,
visszaköpött Tízparancsolatot idézi.
A lírai én a mezuzával azonosítja magát, akit felakasztottak az ajtófélfára. Az ajtó, a
küszöb két tér határán áll, az ajtófélfa a határvonal térbeli megjelenése. A felakasztás
motívumát már a vers elején is láthattuk, amikor a lírai én sors-szövege került
felakasztásra, a véres holdra. Később a keresztre feszítés motívuma idézi az akasztás
sajátos aktusát, ezáltal újabb vallási jelképpel gazdagodott a motívumok körüli értelmezési
lehetőségek kontinuuma. A mezuza kettős funkciót tölt be. Egyik értelmezés szerint ismét
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visszakapcsolja a verset Egyiptomhoz, az első geule-hoz, és ezzel Isten személyes
megjelenéséhez, hiszen a mezuza használatával a zsidó hagyomány éppen magát az első
megváltást és Isten szerepét, illetve (jelen)létét ismeri el: a mezuze azokat a tórai idézeteket
tartalmazza, egészen pontosan a korábban már említett Sma ima első és második részét,
amelyek a mezuza parancsolatára emlékeztetnek. A mezuza azonban nem csak tartalmával,
de külsejével is Isten jelenlétét tükrözi, hiszen a shin betű szerepel rajta, amely Isten
Shadai nevének kezdőbetűje. A mezuza motívumának involválásával a határvonallal
együtt a határátlépés oly sokszor emlegetett problematikájával is újra találkozunk a
tudathasadt, önmagát Istentől hol eltávolító, hol pedig éppen vele azonosító narrátor
részéről. Ahogy láttuk, a lírai én a világ kettészakadásának közepén, azaz egy minden
értelemben határvonalnak számító gyújtóponton állva éppen a továbbvezető lépés és a
kilátástalanság félelmével küzd.
A

tizenkilencedik

vers

hasonlóan

az

előző

kettőhöz,

fragmentált,

gondolatfoszlányokkal fémjelzett vers, amely ismét a fogyasztó száj motívumát
felelevenítve egyetlen kérdést készít elő, melyet az utolsó sorban olvashatunk: nem
történik végre valami csoda?
A huszadik vers a csodát váró kérdésre a jövőt látó narrátor jóslatával ad választ. A
profetikus hangú lírai én elsötétülő, napfogyatkozásban beteljesülő Világvégét lát: a sötét
tabernákulum csak a pénz, a vagyon számolásával van elfoglalva. Az emberek fényre
vágynak, de ez nem valósulhat meg, hiszen a jelen versben szellemmel azonosított kupe a
Napra is hatással van: nem csak bűzzel, vérrel és gennyel csúfítja el, de méreteiből
adódóan el is takarja, miközben az embereket körülvevő univerzumot kosszal borítja be.
Az immáron koszos felhőnek nevezett kupe most már azonosíthatóan szól, káromló
monológusában halottmosdatót és vigaszt keres, majd pedig a vers elején, illetve a
korábban már feltűnt, itt a megváltó szerepét is betöltő Noé-bárkát várja, hiszen Noé
galambjai jelentenék az özönvízre választ adó jelen katasztrófa végét.
Prométheusz alakja, bár Markish nem bontja ki ezt a szimbólumot, mégis számos, fel
nem tárt vagy teljességgel meg nem válaszolt összefüggést képes önmaga megvilágítani.
Alapvető tulajdonsága, hogy nem tisztelte az isteneket, a blaszfemizáló narrátorral
rokonítja. A görög mitológiai szerint, mint ismeretes, Prométheusz teremtette az
embereket, de mire végzett velük, testvére, Epimétheusz az összes jó tulajdonságot az
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állatokra ruházta – ez magyarázhatja a Di kupében jelenlévő állat-motívumokat is. Zeusz
haragját az áldozati hús körüli csellel vívta ki – az áldozatnak és az áldozati báránynak a
versciklussal való relevanciája elemzésünkben külön fejezetet alkot. Prométheusz talán
legismertebb tette, azaz a tűz ellopása a Di kupében ebben a formában ugyan nem
megjelenő toposz, azonban a tűz a megsült testek kapcsán a kupe alakjához kapcsolható.
Ugyanakkor, mint az istenek ellenében cselekvő, cinikus, a köztes térben, azaz istenek és
emberek között mozgó szereplő a narrátorral is sok rokon vonást mutat.
A vers végén idézett Ezekieltől származó idézet ebben a világvégét vizionáló versben
egyértelmű oxymoron, igazán ambivalens képtársítás.
A huszonegyedik vers ismét egy szokatlan képekkel túlfűtött, nehezen értelmezhető
látomás, ahol az istenek a vállukon viszik a feltámadott, a föld közepéből kiszakított kupét.
A vállon hordozás a korábbi temetési jelenetet is megidézheti, miközben a vállon való
körbehordozás a győztesnek kijáró üdvmenetet, sőt: a vallásos körmeneteket is idézheti.
A huszonkettedik és huszonharmadik vers tulajdonképpen egy egységet alkotva
értelmezhető, melyek értelmezésére a Golgota, illetve a keresztre feszítés motívumának
elemzésénél részletesen kitérünk, ahogy a huszonnegyedik, záró vers jelentőségére is.
Elemzésünk kezdetén felvázoltuk azokat a főleg Wolitz és Roskies kutatásai
eredményeként már összefoglalt következtetéseket, melyeket Markish versének a tradíció
szempontjából történő olvasatával levonhatunk. Jelen elemzésünkben a versciklus
verseinek a motívumok, a költői képek, illetve a művészi szerkesztésmód, továbbá a versen
belüli ismétlések, a nem csak bibliai utalások alapján való, szisztematikus értelmezésére
törekedtünk.

5.3.3. A szent és a profán ambivalens kettőssége: az állatok szerepe Markish
modernizmusában
A versciklust összefüggő egészként értelmezve számos olyan eszközt, motívumot, művészi
eljárást sorolhatunk fel, mely mind Markish, mind Majakovszkij poémájára jellemző, és
melyek által expresszívé válik a mű. A két mű párhuzamos olvasása alapján felmerülő
hasonlóságokat és elsősorban azonos vizuális motívumokat Hetényi Zsuzsa God, Blood
and Crows című, fentebb már hivatkozott, a dolgozat elkészültekor megjelenés alatt álló
200

tanulmányában részletesen feldolgozza. Ezen felismerések kiegészítéseként az alábbiakban
a szent és profán ambivalens kettősségének megjelenésére, különös tekintettel az
állatmotívumok értelmezésére koncentrálunk.
Ahogy Hetényi Zsuzsa is megállapítja, a két versciklusra alapvetően jellemző a
binaritás, az oppozíciók használata, valamint az ambivalens motívumok, illetve
szövegkörnyezet teremtése. Mindez a Di kupében több szinten is utolérhető, és elsősorban
maga a kupe motívumában kulminálódik.
A kupe motívuma, ahogy erre az egyes versek részletes elemzésekor már utaltunk, az
élet és halál, illetve az építés és rombolás mitológiai kettősségét hordozza magában. A
gyilkosság, az emberi test megcsonkítása a rombolást testesíti meg. A rombolás a határok
megszűnését, átjárhatóságát is magával hordozza: a kupe ábrázolásának legexpresszívebb
jelenetei a „külsővé” vált „belső”, azaz a láthatóvá vált testnedvek, csontok, belső szervek
megjelenése. A kupe ambivalens voltának egyik eleme éppen az, hogy a rombolás
eredményéből, a fragmentált, halott testrészekből jön létre, épül fel az új „egész”, amely
életre is kel. Az építés motívuma, ahogy erre az egyes versek részletes elemzésekor is
utaltunk, elsősorban a lírai én tabernákulum-építésével van jelen a műben, amely a bábeli
torony építésének párhuzamos motívumaként is értelmezhető, azaz ember alkotta, de égi,
isteni szférákba törő építmény.
Ahogy erre szintén utaltunk már, a vers modernista látásmódja elsősorban a vallás, a
vallási hagyomány újszerű, egyedi értelmezésén alapszik. A szent és a profán
szembeállítását, avagy ütköztetését a korabeli kritikusok és Roskies is elsősorban a
versciklus blaszfemikus hangvételében látja megfogalmazódni. Mindez az oppozíciónak
azonban csak stilisztikai megjelenési formája, csupán a modernista nyelvi megformáltságot
tükrözi. A szent és a profán szembeállítása ennél mélyebb rétegekben is megfigyelhető,
mindenekelőtt a tér struktúrájában és értelmezésében.
A kupe, a halottak kupaca, a piactéren található, a katolikus templom közvetlen
szomszédságában. A piac a kereskedelem, a pénz, a fogyasztás helye, kevés ennél
profánabb helyet nehezen találnánk. A kupe önmaga a halál, hiszen halott testek halmaza
– ezáltal szintén az emberihez és a profánhoz kapcsolódik. Ezzel szemben a katolikus
templom szent tér, és a feltámadás motívumával is párhuzamba állítható. Ugyanakkor a
lírai én tabernákulumnak nevezi a kupét, melyet ő maga állított. Ezáltal profán mivoltával
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egyidőben a kupe szent építménnyé is lesz. A kupe, ahogy erre Hetényi Zsuzsa is rávilágít,
nem csak határvonal: alakjában egyszerre egyesíti a szentet és a profánt: bár tisztátalan
halottakból áll és profán térben helyezkedik el, ezzel egyidőben a lírai én által istennek
állított tabernákuluma is. Azt, hogy maga a kupe két határ küszöbén áll, mindkét
princípiumot egyesíti magában, a szövegben fontos szerepet hordozó küszöb motívuma is
hangsúlyozza. Mindez magyarázza a versciklusban a küszöb mellett fontos szerephez jutó
mezuza és kapu korábban már elemzett motívumát is.
Azt, hogy a kupe ambivalens határjelenség, jól tükrözi az is, hogy több értelemben is
kapcsolódik a térbeli határokhoz: hegyként a világ középpontjához (erre a későbbiekben
utalunk); a küszöbhöz; illetve a folyóhoz. A folyó önmagában is kettős jelentésű, hiszen
nem csak térbeli határ, de mind az ókori görög mitológiában, mind a zsidó tradícióban az
élet és halál közötti teret szimbolizálja. A görög mitológiában a túlvilágba vezet rajta
keresztül az út, a zsidó hagyományban (ahogy a mitológiában általában) a természetes víz
tisztító erő, amely elválasztja a szentet a tisztátalantól.99 Eme tisztító erejéhez kapcsolódik
a halottmosdatás hagyománya is, amely tradícióval maga a szöveg is azonosítja a Dnyeper
vizét. A Dnyeper, mint létező, földrajzi tér ezáltal egyszerre lesz profán és szakrális hely.
A kupe mint halottak halmazának megformálásában más síkon is kifejeződik a szent és
profán szembeállítása, egyidejű és ambivalens megjelenése. Ennek leglátványosabb példái
az állatmotívumok, melyekhez minden térbeli határvonalon vagy központi ponton
kapcsolódik. A varjú, illetve holló, azaz a fekete madár motívuma az egész verscikluson
végigvonul. A kupe halott testét fehér gólyák balzsamozzák, a halottmosdatáshoz pedig
szarvasok viszik. A sátáni fekete varjú és a fehér gólya szembeállítása önmagában is
ambivalens: az ördögi, a romlottság, valamint a tisztaság és romlatlanság ambivalenciáját
hordozza. A két központi motívum: a holló/varjú100 és a szarvas alakjában megjelenő,
többszörösen összetett további jelentésrétegeket az alábbiakban kíséreljük meg feltárni.
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A víz tisztító erejét a keresztény vallás a keresztelés hagyományában a mai napig őrzi.. A zsidó
hagyományban a víz tisztító erejéhez több rituálé is kapcsolódik. Az esküvő előtt illetve a menstruáció után a
nőknek mikvében, rituális fürdőben kell alámerülniük, hogy férjük számára először illetve ismét tisztává,
érinthetővé váljanak. Az új edényt szintén szokás természetes vízben megmeríteni, mielőtt használatba
veszik.
100
Markis poémájában hollóval, varjúval is találkozunk. Hogy ezeknek azonos jelentést tulajdonítunk, az
biológiai-rendszertani rokonságukon alapszik: a holló (Corvus corax) a madarak osztályába, verébalakúak
rendjébe (Passeriformes) és a varjúfélék (Corvidae) családjába tartozik. Ezáltal akár egymás alteregóinak is
tekinthetőek.
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A holló a kupében több értelmet is kap. Több világot képvisel, azaz intertextualitás
szempontjából többszörösen kódolt motívum: képviseli a bibliai szöveget, az erre épülő
midrásokat és a folklórt is. Ambivalens jelentésű, mert negatív és pozitív konnotációk is
tapadnak motívumához.101
Hetényi Zsuzsa tanulmányában kifejti a hollónak, mint fekete madárnak tulajdonított
sátáni erő jelentését a versciklus elemzése szempontjából. Azáltal, hogy a sátáni holló
többször is kapcsolatba lép a kupe-val: rászáll, belőle táplálkozik, a kupe mint szent
tabernákulum motívumával szemben megjelenő erőként is értelmezhető.
A madárnak azonban további jelentést is tulajdoníthatunk: Eliade szerint a szent helyet
theofánia vagy valamilyen isteni jel jelöli ki a káosz, a profán terében. Amennyiben nincs
ilyen „isteni” jel, gyakori, hogy állatok tárják fel a „szent” hollétét, leendő helyét. A hollót,
a sátáni erőt tehát a kupe sajátos szentségének megjelölőjeként is értelmezhetjük. (Eliade,
Le Sacré 26-27)
A hollót nagyon jól tájékozódó állatnak tartják. Minden bizonnyal ezzel (is)
magyarázható, hogy a Biblia szövegében első szerepe a hírvivőé: a galamb előtt Noé hollót
küld ki a vízözön utáni állapotok felmérésére. (1Mózes 8:7) Ugyanakkor a kupe „szent”
helyének kijelölésében is szerepet játszhat e tulajdonsága.
A holló a Biblia szerint a zsidók számára tiltott állat, ugyanúgy, ahogy a teve és a
szarvas is. A tevével együtt Mózes III. könyvében a nem kóser, fogyasztása alkalmatlan,
azaz tiltott állatok felsorolásában szerepel. Nem vadászható és nem is fogyasztható.
A holló motívuma az étkezéssel más kontextusban is párosul: Ahogy láthattuk, a
Királyok könyvében ők hozzák Illés eledelét, azonban inkább a mértéktelen fogyasztás, a
kielégíthetetlen étvágy, az élősködés szimbólumai. Ahogy láthatjuk, a Di kupében az
emberi testek tömege eteti a hollót. Az étkezés motívuma tehát az ellenkezőjébe fordul át:
az ember számára a varjú tiltott élet, azonban az éhező varjúcsalád a halott emberek
kupacából táplálkozik.
A Midrás szerint a Szentély tetejére fém tüskéket szereltek, hogy ezzel is elriasszák a
tetőről a károgó és kopogó varjakat és hollókat, amelyek az általuk adott hangokkal
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A holló ambivalens motívumának elemeként érdemes megjegyeznünk, hogy a Királyok könyve szerint
hollók táplálták Illés prófétát is: „És szóla Thesbites Illés, a Gileád lakói közül, Akhábnak: Él az Úr, az Izráel
Istene, a ki előtt állok, hogy ez esztendőkben sem harmat, sem eső nem lészen; hanem csak az én beszédem
szerint. És lőn az Úrnak beszéde ő hozzá, mondván: Menj el innét, és menj napkelet felé, és rejtezzél el a
Kérith patakja mellett, mely a Jordán felé folyik. És a patakból lesz néked italod; a hollóknak pedig
megparancsoltam, hogy tápláljanak téged ott. Elméne azért, és az Úrnak beszéde szerint cselekedék; és
elméne és leüle a Kérith patakja mellett, a mely a Jordán felé folyik. És a hollók hoztak néki kenyeret és húst
reggel és este, és a patakból ivott.” (1Kir 17:2-6, Károli G. ford.) (Encyclopaedia Judaica 119)
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zavarták a Szentély-beli istentiszteletet. (Encyclopaedia Judaica 119) Ezzel szemben
Markish tabernákulumának tetejére több alkalommal is rászáll a fekete madár, sőt: a lírai
én hívja, illetve, ahogy láttuk: a kupe ambivalensen szent helyének kijelölőjeként is
értelmezhetjük. Ezáltal a „szent” kupét a holló két értelemben is megszentségteleníti:
egyrészt, mint a folklór sátáni, ördögi erejének megtestesítője, másrészt a bibliai tradíció
értelmében is.
A holló motívuma ezen a ponton, azaz a Szentély kontextusában ismét az étkezéshez
kapcsolódik. A holló és varjú motívumához ezen állatok népes fészkének képe, illetve a
népes fiókák kielégíthetetlennek tűnő étvágya, élelemért való sírása kapcsolódik. Ez az a
hang, ami miatt a Szentély tetejéről elűzendőek – és ugyanez a motívum kapcsolódik
személyükhöz a Di kupében is. Egészen addig, amíg a madárfiak nem képesek önállóan
élelmet szerezni maguknak, hangos sírásukkal késztetik élelemszerzésre szüleiket.
Minderre a Bibliában is találunk utalást: „Énekeljetek az Úrnak hálaadással, pengessetek
hárfát a mi Istenünknek! A ki beborítja az eget felhővel, esőt készít a föld számára, és füvet
sarjaszt a hegyeken; A ki megadja táplálékát a baromnak, a holló-fiaknak, a melyek
kárognak.” (Zsoltárok 147:9) Jób könyvében egyenesen Istenhez sírnak a fiókák, kérvén
tőle, hogy elégítse ki étvágyukat: „Ki szerez a hollónak eledelt, mikor a fiai Istenhez
kiáltoznak; kóvályognak, mert nincs mit enniök?” (Jób 39:3, Károli G. ford.)
A holló nem csak az Ó-, de az Újszövetségben is megjelenik, mindkét helyen
elsősorban negatív alakként. Az újszövetségi Lukács evangéliumában egy példabeszéd
negatív

szimbólumaként

találkozunk

alakjával,

a

semmittevés,

a lustaság,

az

ingyenélősködés szimbólumaként. A példabeszéd számos ponton hasonlít a Di kupe képi
világára, szinte eme allegória szó szerinti, de ellentétes tartalmú ábrázolását láthatjuk a
poémában: az élet helyett a fogyasztás lép előtérbe, a test fragmentált, helyette öltözékeket,
ingeket és imasálakat látunk. „Az élet több, hogynem az eledel, és a test, hogynem az
öltözet. Tekintsétek meg a hollókat, hogy nem vetnek, sem nem aratnak; kiknek nincs
tárházuk, sem csűrjük; és az Isten eltartja őket: mennyivel drágábbak vagytok ti a
madaraknál?” (Lukács 12:23-24, Károli G. ford.)
A szarvas motívumához a Bibliában Naftali törzsét szokás hasonlítani, így a törzsekhez
kapcsolódó szimbolikus állatként a szarvas Naftali törzsét jelképezi. Ugyanakkor a Di kupe
szempontjából két, egyéb bibliai párhuzam tűnik relevánsabbnak; mindkettő a tradicionális
motívum ambivalens használatát jelzi. A két szöveghely közös jellemzője, hogy a
Mindenható segítségét kéri – ezzel éles ellentétben áll a Di kupe istentől elforduló világa.
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A Zsoltárok könyvének egyik ismert verse szerint „Mint a szarvas kivánkozik a
folyóvizekre, úgy kivánkozik az én lelkem hozzád, oh Isten!” (Zsoltárok 42:2, Károli G.
ford.) A szarvas a Di kupe világában is a folyóvizek mellett jelenik meg, ugyanúgy, ahogy
a Zsoltárban, azonban itt nem a Mindenható dicsőítése, hanem a gyilkosságot elnéző vagy
akár jóváhagyó Isten képe párosul alakjukkal: a szarvasok a kupe leölt halottait mosdató
állatok, és mint ilyenek, az élet és halál határán álló folyó lényei. A szarvas motívuma egy
további bibliai párhuzamot is megidézhet: a bibliai Aijalon városát, melynek jelentése ’a
szarvas városa’. Aijalon városa egy völgyben található, a júdeai hegyek között. A várost
Józsué említi, aki az amoriták ellen kéri a Mindenható segítségét: „Akkor szóla Józsué az
Úrnak azon a napon, a melyen odavetette az Úr az Emoreust Izráel fiai elé; ezt mondotta
vala pedig Izráel szemei előtt: Állj meg nap, Gibeonban, és hold az Ajalon völgyében! És
megálla a nap, és vesztegle a hold is, a míg bosszút álla a nép az ő ellenségein. Avagy
nincsen-é ez megírva a Jásár könyvében? És megálla a nap az égnek közepén és nem
sietett lenyugodni majdnem teljes egy napig. (Józsué 10:12-13, Károli G. ford. )
Ez utóbbi idézet más okból is érdekes elemzésünk szempontjából, mégpedig az
égitestek jelentését vizsgálva. Hetényi Zsuzsa tanulmányában rámutat a kozmosz
hiperbolikus ábrázolásmódjára mind Majakovszkij,102 mind Markish költészetében. A
Józsué könyvéből vett idézet azonban új fényt vet a Markish-i poéma égitesteinek
szerepére: ahogy Majakovszkijnál, úgy Markish-nál is a központi égitest a véres hold:
ezzel azonosítja Noé bárkáját, illetve ezen függ a felakasztott sors-szöveg is. A holdnak a
zsidó tradícióban betöltött szerepét elemzésünk más pontján már tárgyaltuk. Jelen
gondolatmenetben a hold és a nap szembeállítását emeljük ki. A nap a naplemente és
napfelkelte képeiben az idő kontinuitásának, illetve a pesszimista jövő szimbólumaként
jelenik meg a versciklus 13. és 14. versében, a lenyúzott tigrisbőr metaforájában. A szarvas
a hajnalhoz, azaz a napfelkeltéhez, tradicionális értelemben az új nap kezdetéhez
kapcsolódik. Mind Józsué, mind Markish sajátos természeti jelenséget ábrázol: Józsué
könyvében a nap nem nyugszik le, a hold nem jön fel, azaz kitágulnak a huszonnégy órás
nap időhatárai. Markish poémájában ennek az ellentétét látjuk: a napszakkal ellentétben a
nap eltűnik a világ végét jelképező naplemente képében. Józsué könyvében a nap
megállása az égen az isteni beavatkozás jele, a népnek nyújtott segítség, a menekülés.
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Majakovszkij poétikájában az új ember képével kapcsolódó grandiózus utópia, illetve ennek részeként a
kozmosz és a kozmikus elemek központi szerepet játszanak. Az új ember időn és téren kívüli, ezáltal fő
jellemzői a kozmoszban való lét és a majakovszkiji világképben különös hangsúlyt kapó hallhatatlanság: az
embernek egy más fajta energiává való átalakulása. (Поморска 344-347)
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Markish-nál a nap eltűnése az isteni segítség megvonása, elmaradása, a néppel való törődés
megtagadása, pesszimista apokaliptikus látomás.
A kupe motívumának szent attribútumát nem csak az emeli ki, hogy a lírai én a
tabernákulumnak szánja. Ambivalens jellege létében és megjelenésében is kódolva van:
kupac, halom, sajátos hegy, amely a kozmikus hegy képét idézi. Ahogy erre Hetényi
Zsuzsa is rámutat, Eliade szerint a kozmikus hegy az eget és a földet kapcsolja össze, így a
világ legmagasabb pontja. Az ég és föld összekapcsolásával a szent hegyben a világ
tengelye és középpontja testesül meg. A keresztények számára a Golgota a minden
kozmikus hegy csúcsán álló hegy. A legmagasabb hegynek, és ezáltal a körülötte elterülő
„mi világunknak” megkülönböztető jellemzője, hogy mivel a legmagasabb pont,
legközelebb áll az éghez. (Eliade, Le Sacré 35-36)
A kupe szent, kozmikus hegyként és axis mundiként való értelmezése egyértelmű
párhuzamokon alapszik: az ég felé tör, az eget és a földet kapcsolja össze – ez utóbbi a
keresztény hagyomány szerint is értelmezhető, amennyiben a földet az élők, az eget a
halottak birodalmának tekintjük. Azáltal, hogy a kupe a Golgotára indul, az európai
kultúrát alapvetően meghatározó keresztény kozmológia alapelveit készül romba dönteni.
Eliade arra is felhívja a figyelmet, hogy a templomok a kozmikus hegyek utánzatai,
melyeknek alapjai az alvilágban találhatóak. (Eliade, Le Sacré 36) A kupe mint
tabernákulum nem csak a szentet és a profánt, de a kozmikus hegyet, illetve a „mi
világunkban” ennek metaforájaként álló templomot is egyesíti, hiszen a lírai én
tabernákulumként állítja fel a piactéren – ugyanott, ahol a keresztény templom áll,
ugyanott, ahol a vásár zajlik, és amelyhez a csatorna mélyén, azaz az alsó világban Tóratakarót hímező disznó figurája is kapcsolódik.
Ugyanakkor a szent építmény létrehozása – a kupe esetében a tabernákulum felállítása –
önmagában még nem szent aktus. A megszentelés, az istenek példaszerű művének
megismétlése Eliade szerint csak úgy hajtható végre, ha valaki valamely térben rendet
teremt (Eliade, Le Sacré 31). A kupe maga nem teremt; a kupe teremtője, a lírai én pedig
nem rendet teremt, hiszen tisztátalan emberi fragmentumokból állítja össze kaotikus és
„szent” építményét. A kupe motívumának ambivalenssége ismét megmutatkozik: hegy, de
nem kozmikus hegy; szentély, de nem kozmikusan megszentelt szent épület, így nem ég és
föld közötti tengelyt vagy kapcsolatot képez, hanem a káosz világának axis mundija, s így
nem is tartozhat teljesen egyik térhez sem.
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5.3.4. Markish modernizmusának további jellemzői
A művészi megformáltság terén Markish modernizmusának, erős expresszionizmusának
talán legmeghatározóbb eleme a szokatlan és hatásos képalkotás, amely hol
szokatlanságával, hol a különböző érzékszervekre való egyidejű hatással, hol pedig a
szokatlanság mellett blaszfemikus képzettársításával nyűgöz le. A vers zaklatottsága,
fragmentáltsága, amely mind a szöveg szintjén, mind a vers hangulatában, mind pedig a
narrátor számának, személyének és szerepkörének változásaiban megjelenik, erős
expresszív jelleget kölcsönöz a versnek, amely tovább fokozható, ha a vers felhangzik. A
fragmentáltság, zaklatottság nem csak a recepciós folyamat meghatározó eszköze, de
egyben a teljes káosz ábrázolásának is eszköze. A szinekdochék, oxymoronok, és a
gyakran a megfejthetetlenségig kódolt, sűrített és fragmentált metaforák az expresszionista
apokaliptikus vízió leggyakoribb költői eszközei.
,Avantgárd versről lévén szó, a versciklus elemei nem lineáris módon kapcsolódnak
egymáshoz, ahogy már több helyütt említettük. A versciklusban egyértelműen érezhető az
első verstől az utolsó felé haladva egy mély, belső, fokozatosan erősödő dinamika és erő,
amely a vers végére szinte szétfeszíti a vers kereteit, és tovább már alig fokozható. A
keretes szerkezet és a záró versnek a kezdő, mottó-vers felhívására adott, liturgiát idéző
zárása a szigorú szerkezetet hozza vissza a versbe. Mindezen jellegzetességeket összevetve
és együtt olvasva válik láthatóvá a vers sajátos, önmagát (újra)építő, teremtő energiája, a
sajátos, versen belüli dinamika.
Mindebből adódóan a verscikluson belül különböző, egymástól eltérő irányba, de
egyszerre ható erőket rajzolhatunk fel. Ezek az erők egyrészt összetartják a versciklus
egyes elemeit, másrészt azonban hozzájárulnak a dekadencia, a káosz, a világ szétesésének
ábrázolásmódjához. Ennek a sajátos, több síkú belső dinamikának a vektorai ellenkező
irányuk ellenére nem kioltják vagy gátolják egymást, sokkal inkább erősítik és elősegítik a
valóban végtelen számúnak tűnő olvasat kialakulásának lehetőségét.
Az első típusú hatás a már említett lineáris, főleg a vers emocionális és hangulati síkján
tetten érhető, és ezáltal esztétikai élményt eredményező erő.
A második erő körkörös irányú, amelyet részint a keretes szerkezet hoz létre, részint
pedig a mottó imára hívó felszólítására mintegy választ adó utolsó szó, az Ámen. Azonban
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Wolitz is utal eme dialógus látszólagosságára, illetve binaritására: a tradicionális forma
nem elsősorban a hagyomány sugallta választ, hanem Markish ideológiai válaszát rejti, így
tehát a kör a keretes szerkezettel nem bezárul, inkább spirálként új irányba enged
kitekintést.
A harmadik erő az intertextuális kapcsolatoknak és az ismétlődő, Markish-i költői
képeknek köszönhetően jön létre. Az egyes verseken belül, de a verscikluson belül is egy
visszafelé irányuló utalás-rendszert fedezhetünk fel, amely ugyanakkor bizonyos helyeken,
ahogy ezt fenti elemzésünkben jeleztük is, későbbi verseket vetít előre. Ez az alapvetően
visszafelé mutató erő természetesen elsősorban az intertextuális kapcsolatoknak és az ezek
által megörökített, még korábbi térben és időben zajló események felidézésének
köszönhető.
Mindezt ellensúlyozzák azok a hihetetlenül újszerű, megrázó költői képek és metaforák,
amelyek lineárisan bontakoznak ki a versciklus folyamán, így például a tigrisbőr sárgája,
illetve a lenyúzott bőr az est és az éjszaka vizuális ábrázolása lévén.
A versciklusban tehát egyszerre van jelen mind térben, mind időben a regresszív és
progresszív irányba mutató dinamika, amely ugyanilyen, azaz egyszerre több réteget átlátó
olvasást, értelmezést feltételez és kíván meg. Mindez ambivalens módon nem csak
megerősíti a fragmentáltságot, de a versciklus egyes elemei közötti, különböző szinten
létrejövő kohéziós erőket is erősíti, miközben állandó mozgásban, folyamatos
kölcsönhatásban tartja a verset és a kapcsolódó szubtextusokat, illetve értelmezési
rétegeket.
A műelemzés első egységeként a versciklust szisztematikusan tekintettük át. A
következőkben a zsidó kollektív emlékezet hagyományos történelemszemléletének
fényében vizsgáljuk a szöveget. Ennek keretében elsősorban azt kutatjuk, hogy a konkrét
történelmi esemény, azaz a horodicsei pogrom mint az embertelen, megmagyarázhatatlan
pusztítás aktuálisan megélt élménye, Markish-nál milyen bibliai szövegkörnyezetben,
milyen rejtett vagy közvetlen allúziókkal társítva, illetve minek a tükrében értelmezve
jelenik meg. Ezzel az értelmezéssel egy eddig még fel nem tárt intertextuális síkot fedünk
fel, kiegészítve a Roskies és Wolitz által felrajzolt, elsősorban a zsidó hagyományban
gyökerező allúziók sorát. Egyben ki is lépünk az ószövetségi keretek közül, azáltal, hogy
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pészah motívumából az áldozat és megváltás toposzán keresztül eljutunk egy sajátos
Krisztus-ábrázolásig.

5.4. Tradíció és emlékezet
Mivel a Markish-i szövegben több helyen is találkozunk pészah, azaz az egyiptomi
kivonulásra emlékező ünnepre tett utalásokkal (erre elemzésünk első felében utaltunk
elsősorban a Nílus, illetve a küszöbátugrás motívumánál), ezért elsőként ennek
értelmezésével foglalkozunk.
A zsidó tradicionális történelemszemlélet és így a tradíció egyik fontos alaptétele szerint
az egyiptomi kivonulás, az Exodus története és más, nem messianisztikus megmeneküléstörténetek között az a különbség, hogy Isten személyesen vagy közvetítőkön keresztül vane jelen az események folyamán.
A megmenekülés-történetek közül két példát is említhetünk: Deutero-Jesája úgy tartja,
hogy a babilóniai fogság végét elhozó Kürosz (Kóres) perzsa király nem más, mint Isten
küldötte, aki a Babiloni Birodalom megdöntésével és a zsidók Palesztinába való
visszaengedésével Isten szándékát hajtja végre. A másik példa Eszter könyve lehet, amely
a perzsa diaszpórában játszódik. Ebben a könyvben Isten neve a szövegben nem fordul elő,
a történetben pedig a bibliai teológia és a zsidó hagyomány a “véletlenek” meseszerű
összjátéka mögött az Isteni akaratot véli felfedezni.
Ezzel szemben az egyiptomi kivonulásban a hagyomány és a Biblia szövege szerint is
Isten aktívan, személyesen működött közre, azaz nem csak jelt adott magáról. A Biblia
szerint az, aki átugrotta Egyiptomban a megjelölt házak küszöbét, nem volt más, mint
maga Isten (az ünnep angol neve, Passover őrzi is ezt a jelentést: ‘to pass over’ jelentése:
‘átugrani’). A zsidó hagyomány különösen hangsúlyozza, hogy Isten személyesen, nem
pedig közvetítőkön keresztül mentette meg a népét Egyiptomban. Erre mutat rá a pészahi
Haggadában megtalálható, korai rabbinikus midrás is, amely az 5Mózes 26:8-at, illetve az
2Mózes 12:12-t értelmezi:
Az Örökkévaló kihozott bennünket Egyiptomból erős kézzel és kinyújtott karral, nagy
félelemmel, jelekkel és csodákkal (5Mózes 26:8).
Az Örökkévaló kihozott bennünket Egyiptomból – nem angyal segítségével, nem szeráf
segítségével, nem küldött segítségével, hanem a Szent, áldott ő, saját dicsőségében, ő saját
maga, ahogy meg van írva: Végig fogok menni Egyiptom földjén azon az éjszakán; levágom az
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elsőszülötteket Egyiptomban, emberektől állatokig, és Egyiptom minden istene felett bíráskodni
fogok, én az Örökkévaló (2Mózes 12:12).
Végig fogok menni Egyiptom földjén azon az éjszakán – én és nem egy angyal; levágom az
elsőszülötteket Egyiptomban – én és nem egy szeráf; és Egyiptom minden istene felett
bíráskodni fogok – én és nem egy küldött; én, az Örökkévaló – én vagyok az, nem valaki
más.103

A hagyomány, illetve a kommentárok úgy tartják, hogy nemcsak a küszöbátugrás isteni
aktus, de a történet folytatásában személyesen Isen maga választotta ketté a Vörös tenger
vizét, és ő jelent meg Sinai hegyén is. Az Exodus-történetben megtapasztalható isteni
jelenlétre a Teremtés óta nem volt példa, sőt: a tradíció úgy tartja, hogy a következő
hasonló megjelenésig, amely a Messiás eljövetelének pillanatát fogja jelezni, nem is lesz.
Nem véletlen tehát, hogy mind az egyiptomi kivonulást, mind a messiási időkre
feltételezett isteni megjelenést azonos terminológiával: a geule (‘megváltás’) szóval illeti
a tradíció, azaz: Isten megmenti Izrael népét.
A tradicionális felfogás szerint ez a két geule keretes szerkezetet kölcsönöz a zsidó nép
történetének, amely eme két végpont között zajlik. A deuteronomista történetírás104 óta úgy
tartották, hogy az említett két geule közötti “közönséges” történelmi eseményeket Isten
irányítja, de nem személyes jelenlétével, hanem az “aki jót cselekszik, jutalomban részesül,
aki bűnt követ el, büntetést kap” logikája mentén, úgy, hogy ő maga mindeközben
személyesen nem jelenik meg a történetben. Ennek szép példája Eszter nevének jól ismert
nép-etimológiai magyarázata is. Az sz.t.r (‘elrejteni’) gyökből képzett aszater alak
jelentése ‘el fogom rejteni’,105 amely egyszerre két értelmet is kap a bibliai könyv
ismeretében. Nem csak Eszter rejti el zsidóságát, amellyel aztán sikerrel menekíti meg
népét, de Isten is elrejtőzik, ahogy erre utaltunk már feljebb, a szövegben sem jelenik meg
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The Complete ArtScroll machzor, Pesach. New York: Mesorah Publications, 1990. 94-95. (saját ford.) A
szöveg külalkja az eredeti, angol szöveg formázását követi.
104
Von Rad [a bibliakritika kiemelkedő alakja – B-N.B.] rámutatott arra, hogy a deuteronomista történetírás
középpontjában Istennek a zsidó történelemben beteljesült profetikus szava áll. Más szóval azon alapszik,
hogy a nép életében a sorsszerű események az ezeket előre elrendelő isteni szó következményeként
történnek. Az a gondolat, mely szerint Isten profetikus kijelentések révén felfedi a tervét (vagyis a
bekövetkezendő történelmi eseményeket), semmiféleképpen sem új. A deuteronomikus koncepció abban
különbözik ettől, hogy az isteni szót olyan alkotó, cselekvő erőként értelmezi, amely a jövőbeli eseményeket
hozza létre, nem pedig Isten jós szavaként, amely csupán felfedi a jövőt. Tehát, ellentétben Isten szavának
pre-deuteronomikus felfogásával, amely a prófétai elbeszélésekben lelhető fel, és amely csak a jelenre és az
aktuális eseményekre vonatkozik, Isten deuteronomikus szava minden korszakra és minden generációra
vonatkozik, és összeolvad Isten hosszú távú történelmi tervével. Weinfeld, Moshe. Deuteronomy and the
Deuteronomic School.Winona Lake: Eisenbrauns, 1992.
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Babilóniai Talmud, Megilla traktátus 13a.
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Isten neve. A hagyomány a zsidó nép megmenekülését, a purimi csodát Isten személyes
jelenlétének hiánya ellenére is isteni cselekedetként értelmezi.
Láthattuk, hogy a hagyományos zsidó történelemfelfogás két, különböző szüzséjű
történetet: az egyiptomi kivonulás történetét és a Messiás végső eljövetelének előrevetített
képét azonos szóval jelzi, ez tehát azt jelenti, hogy őket valamilyen közös vonás –
nevezetesen: ahogy láttuk, az Isteni jelenlét azonos foka – alapján egyneműnek találja.
Mindebből újabb következtetést vonhatunk le. Eszerint a tradicionális zsidó értelmezés úgy
tartja, hogy egymáshoz hasonló üzenetű vagy témájú, azonban nem azonos időben történt
történelmi eseményeket is egymás tükrében, párhuzamosan olvasva értelmezhetünk,
aminek az az oka, hogy az analóg gondolkodás felleli bennük a közös, azaz ismétlődő
motívumot: az isteni cselekedet, dicséret vagy bírálat, büntetés vagy újjáépítés azonos vagy
ismétlődő megjelenését, vonásait. Olyan ez, mintha minden későbbi történet egy első,
prototipikus esemény köré koncentrikusan szerveződő kör lenne, amelynek mélyén, a
középpontban mindig áttetszenek a korábbi rétegek is.
A “koncentrikusan” egymásra épülő historikus emlékezet egyik legjellemzőbb és
legjobban dokumentált történelmi-irodalmi példája – nem csak a zsidóság esetében – a
népet és az egyént is mélyen megrázó, egyszerre emocionális és szellemi síkon megjelenő
katasztrófa-tapasztalat: háború, pusztítás, öldöklés megélése. Elkerülhetetlen pszichológiai
igény ilyenkor a megmagyarázhatatlan értelmezésére tett kísérlet, a tragédia túlélő általi,
szóbeli és/vagy írásbeli megfogalmazása.
A krónikás választ keres a megválaszolhatatlan miért-ekre. Eközben jellemzően két utat
jár be: felsőbb hatalomhoz, azaz Istenhez fordul magyarázatot és segítséget kérve, avagy
saját és népe közös emlékezetében kutat precedenseket és megnyugtató választ keresve.
Mindez nagyon jól nyomon követhető a zsidó történelmi emlékezet alakulásán és az így
megélt történelmi tapasztalatok irodalmi manifesztációin is.
Az egyetemes történelem számos, a zsidóság ellen elkövetett véres háborúról,
népirtásról, pusztításról tud. Hogy csak néhányat említsünk: az ókori jeruzsálemi Első és
Második Szentély lerombolása és a zsidóság tömegeinek rabságba való hurcolása i.e. 586ban és i.sz. 70-ben a zsidóság elleni támadások és pusztítások prototípusává vált.
Hasonlóan mély nyomokat hagyott a zsidó hagyományban és a nép emlékezetében a késő
ókori Bar Kochba vezette felkelés (i.sz.132-135) leverése is. A középkorban a keresztes
hadjáratok kapcsán is történtek zsidó közösségek ellen irányuló, szervezett támadások. Az
ún. memorbikher, azaz a mártírhalált haltak névsorát tartalmazó kódexek hosszas
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névsorokat közölnek 1096-ból, a Rajna-menti hitközségek: Worms, Speier és Mainz
közösségeinek kiirtásáról. Fontos megemlíteni az 1171-ben Blois-ban zajlott vérvádat,
amely francia földön az első, szervezett vérvád volt. Azonban az első alkalom, amikor a
zsidókat azzal vádolták meg, hogy a pészahi pászkához keresztény gyermek vérét
használják, a történetírók szerint korábban: 1144-ben az angliai Norwich-ben történt.
Norwich “példáját” később számos angol város is követte. Az egyik legjelentősebb,
anakronisztikus szóval élve pogromra a yorki közösség lemészárlásakor került sor 1190ben. Később a középkori nyugat-európai városokban is egyre gyakoribbá váltak hasonló
vérvádak keretében a zsidók ellen intézett hajtóvadászatok. A spanyolországi inkvizíció
tömegeket küldött hitük vállalása miatt máglyára, míg végül kiűzték az országból a
katolikus hitre áttérni nem hajlandó zsidókat 1492-ben. Az 1648-49-ben zajlott, Bogdan
Hmelnyickij nevével fémjelzett, lengyel-ellenes kozák felkelés idején a kozákok
zsidógyűlölő vérengzései különös kegyetlenségükről híresültek el. A teljesség igénye
nélkül készült felsorolásból látható, hogy a huszadik századi holokauszt a történelmi
emlékezet szempontjából egy tragikus történelmi lánc újabb láncszemeként is
értelmezhető,106 amely egészen a Szentély időszámításunk előtti lerombolásig vezethető
vissza.
A zsidó hagyományos emlékezés tehát a pozitív eseteket, például a megmenekülés- és
megváltás-történeteket, és a negatív tapasztalatokat: háborúkat, pusztításokat egyaránt
egymás tükrében próbálja értelmezni, mindig felidézve a korábbi történelmi precedenseket.
A csak tájékoztató jellegű felsorolásból is jól követhető, hogy a történelem folyamán
tapasztalt gyakori ismétlődés és a korábban megtapasztalt eseményeket újra meg újra
felülmúló mértékű emberi barbarizmus és vandálság következményeként a pusztítás témája
a zsidó irodalom egyik központi motívumává lett.
A gondolati párhuzamokon alapuló értelmezésmód természetesen nem ismeretlen az
irodalom és az irodalmár számára, hiszen – erősen leegyszerűsítve – a szöveg dinamikáját
jelenti: az intertextuális kapcsolatok, allúziók értelmezése és dekódolása a befogadó,
olvasó részéről ugyanezen elven működik. Azonban a zsidó történelmi emlékezet alapvető
jellemzője, hogy abban az esetben, amikor egy bibliai szöveg intertextuális alapot képez
például egy irodalmi műhöz, akkor nem magához a bibliai szöveghez, hanem ennek a
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Roskies úgy véli, hogy a holokauszt a zsidó irodalomra kettős hatást gyakorolt. Egyrészt a holokauszt
tapasztalata felélesztetette az emlékezetben a középkori emlékeket és toposzokat, másrészt viszont ezen
katasztrófa fényében a korábbi történelmi események elhalványultak, így a holokauszt önmaga archetípusává
vált. (Roskies, Destruction 359) Tekintettel arra, hogy jelen elemzés nem a holokauszt-irodalomra fókuszál, a
kérdés jelen dolgozat keretei között nem képezi további értekezés tárgyát.
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szövegnek a Sitz im Leben-jéhez, azaz a zsidóságban betöltött szerepéhez nyúl vissza. Ez
azt jelenti, hogy a bibliai szöveg mint primer forrás mellett aktualizálódik a szöveghez az
évszázadokon át született kommentárok tartalma, valamint a tórai szövegnek bizonyos
ünnepekhez való kapcsolata, liturgiában betöltött szerepe is. Mindennek szemléltetésére
érdemes visszatérni fenti példánkhoz, a Szentély lerombolásának történelmi tényéhez. Az
erre emlékező ünnep Áv hó 9-e. Az ehhez prototipikusan kapcsolódó irodalmi-bibliai
szöveg Jeremiás Siralmai, amely a “pusztítás archetipikus szövegévé” lett a zsidó
történelemszemléletben és a zsidó irodalomban, továbbá az Áv hó 9-ei liturgiát is képezi.
A Siralmak könyve mindezek mellett közvetlenül hatott az ún. kinot-költészetre, azaz az
Áv hó 9-e emlékére a kora- és késő-középkorban íródott vallásos, zsinagógai
költeményekre is. Ezek gyakran a Siralmakból vett képekkel, kifejezésekkel élnek, így
tehát közvetlenül is érezhető az erős intertextuális hatás, ugyanakkor a későbbi korokban
született irodalmi művek értelmezésénél, melyek alapjául a Siralmak könyve szolgál, a
Siralmakkal együtt a kinot-ok is már elsődleges intertextuális kapcsolatként jelennek meg.
Mindez alátámasztani látszik azon feltevésünket, mely szerint Markish szövegét nem
célszerű kizárólag az intertextuális alapul szolgáló, elsősorban a pusztítást megörökítő
bibliai szövegek modern változatának, átértelmezésének tekinteni, és így az elemzésben
csupán
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tórai

szövegekhez

való
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következtetéseket vonhatunk le az irodalmi elemzés szempontjából, ha a versciklus
esetében már feltérképezett intertextuális kapcsolatokat a bibliai szövegek Sitz im Leben-je,
azaz zsidóságban betöltött szerepe szerint gondoljuk tovább, és ennek fényében vizsgáljuk
meg a szövegben, illetve a költői képekben bekövetkezett változásokat, hiányzó vagy új
motívumokat, jelentésrétegeket. Az így fellelhető új vonulatok feltárására való törekvés
jelen elemzés célja.

5.4.1. Jeremiás-idézetek a Di kupében
A Di kupe, ahogy ezt cikkében Wolitz (56) is megfogalmazza, az elsődleges intertextuális
hatásokat vizsgálva egy újrafogalmazott, huszadik századi Siralmak könyve, a héber
terminológia szavával élve modern Ekha. Nem téveszthetjük szem elől a két szöveg
közötti, a fentiekben már bemutatott különbséget: a tragédia láttán tanúsított különböző
narrátori attitűdöt, illetve a két irodalmi szöveg végkicsengése közötti eltéréseket: az
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Istenben hívő, tőle jövőbeni megbocsátást kérő Jeremiáshoz képest Markish világképe
szekuláris, s noha versének születése nem a hagyományos szerkesztésmódon és nem a
hiten alapszik, célja is eltér ettől. Mégis érdekes összefüggéseket láthatunk, ha áttekintjük a
Jeremiással közös motívumokat és azok előfordulási gyakoriságát.
A Siralmak könyvének verssorai részben a héber ábécé szerinti alfabetikus
akrosztichonban követik egymást. Az utolsó vers nem akrosztichonban szerkesztett,
azonban 22 verset tartalmaz. A Di kupe második, átdolgozott, kijevi kiadása szintén 22
versből áll, és 1922-ben került publikálásra, amiből mindenekelőtt a 22 versre épülő
szerkezeti forma mögött vélhetünk tudatos, Jeremiásra utaló szerkesztést. Ehhez
kapcsolódó további párhuzam, hogy a ros hasanakor felolvasott bibliai részlet: Izsák
feláldozása is a Genezis 22. fejezetében található. (Wolitz 57) Mivel azonban (a jelen
elemzés tárgyául is szolgáló) varsói kiadás a korábbi, 1921-es, így ez, a 22-es számmal
fémjelzett párhuzam nem releváns.
További hasonlóság, hogy Jeremiás a Siralmak fő témáját, Siont, asszonyként ábrázolja.
Markish költeményének “főhőse”, a kupe, szintén nőnemű, hiszen a di kupe egyrészt egy
nőnemű főnév, másrészt a halottak halmát a versben Malke Kupe-vá koronázzák, azaz
Halom királynővé lesz. A királynő motívuma, ahogy Wolitznál már jeleztük, a ros hasanai
muszáf Malkhuyot traktátusra is utalhat, további értelmezési lehetőségeire pedig a
későbbiekben térünk ki.
Bár nem igazolható egyértelműen, hogy Markish motívumait valóban a Siralmak
könyvéből kölcsönözte-e, a két szöveg párhuzamos olvasása kapcsán bizonyos, a bibliai
kontextusban meglehetősen erőteljes hatású képeknél a kupe motívuma, illetve ennek
ábrázolása ötlik emlékezetünkbe:
Siralmak (2:11): “Mert apró gyerekek és csecsemők pusztulnak el a város terein.”,
Siralmak (2:21): “Földön hever az utcán kisgyerek és aggastyán. Szűzeim és ifjaim kard
élén hulltak el. Öldököltél haragod napján, könyörtelenül öldököltél.”
Siralmak (1:15) “rakásra hányta”, (2:21) “földön fekszik, illetve “mészároltál, nem
kíméltél” verseiből származó idézetek is a Di kupe képsorait juttatják eszünkbe, ugyanúgy,
ahogy (2:11) “belső részeim háborognak”, “májam a földre omlik”, (2:16) “csikorgatják
fogukat” vagy (4:8) “csonthoz ragad bőr” szinte szürrealista képei is a kupe Markish-i
ábrázolására emlékeztetnek.
Siralmak (2:9) és (4:6) verseiben is találkozhatunk az elsüllyedés, a földbe süllyedés
motívumával, (4:5) olvasása közben a szemétdomb motívumával, amelyek szintén
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felbukkannak a Markish-i szövegkörnyezetben is. A tisztátalanság és a tisztátalanok
elutasításának motívuma (4:15) Markish-nál többször is előfordul, elsősorban a rituálisan
meg nem mosdatott halottak képéhez kapcsolva. Szintén mindkét szövegben megjelenik a
katasztrófa vagy ennek okai leírásánál a paráznaság motívuma: Siralmak (4:21), a Di kupe
varsói kiadásban pedig ugyanez a kép a 8. versben található.

5.4.2. A pészah szerepe a Di kupe értelmezésében. Egy rejtett intertextuális kapcsolat.
Bevezető gondolatok.
Az eddigieket, valamint a két neves elemző munkáját összefoglalva elmondható, hogy a Di
kupe tartalmi síkon Áv hó 9-vel, a pusztítás prototípusának tartott, a jeruzsálemi Szentély
elpusztítására emlékező ünneppel kapcsolható össze, ezen keresztül Jeremiás siralmai,
valamint az ennek tradíciójára született kinot-ok kontextusába is helyezhető. A Markish-i
szövegben szereplő, Wolitz által mélyrehatóan elemzett liturgiai idézetek és allúziók ros
hasana ünnepét is az intertextuális kapcsolat szintjére emelik. A versben említésre kerül
egy valós történelmi dátum is, amelynek polgári időszámításra való átültetésekor jeleztük,
hogy a pogrom dátumaként feltüntetett 1920. szeptember 23. jom kipur ünnepét követő
nap. Ezáltal a “félelmetes” ünnepnek, az isteni ítélethozatal napjának tartott jom kipur is az
elemzés számára releváns jelentésrétegként jelenik meg nem csak a valós időpont
tekintetében, de az ünnep tartalma kapcsán is. Mindebből következően elsősorban az
említett ünnepek közötti kapcsolatra fókuszálva folytatjuk elemzésünket a fentebb
hivatkozott eredményekre alapozva. Áv hó 9-e, ros hasana és jom kipur mellett azonban
egy negyedik ünnepet is bevonunk az intertextuális kapcsolatok vizsgálatába: pészah
ünnepét.
Ahogy a fejezet elméleti bevezetésében kifejtettük, az Egyiptomból való kiszabadulás
története, amelyre kötelesség pészah ünnepén emlékezni, a zsidó történelem első nagy
mérföldkövének tekinthető. A Biblia továbbá hangsúlyozza, hogy az egyiptomi szabadulás
hónapját kell az év első hónapjának tekinteni (Exodus 12:2). A kezdet motívuma és
jelentése tehát többszörösen jelen van ebben a kontextusban. A hagyományos értelmezés
szerint a zsidó időszámítás kezdetét fémjelző történelmi esemény, amely egyben az első
megváltás is, az év kezdetét is jelzi. A Di kupe elemzésekor a versciklusban több ponton,
elsősorban a motívumok szintjén érhetőek tetten a pészahra és a pészahi tradícióra való
utalások.
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Az emlékezés folyamatában természetesen nem a történelmi tény, hanem a mitikus idő
ismétlődik. A második versben Markish térben és időben is behatárolja a mű belső
valóságát: a Nílus és a Dnyeper által közrefogott területeként definiálja a versciklus
imaginárius terét, a földrajzi fogalmak által egy szintre helyezi, összekapcsolja Horodicsét
Egyiptommal, ennek eredményeként pedig összekapcsolja az aktuális pogrom eseményét
az egyiptomi kivonulás, azaz az első megváltás tényével:
Hey, tseshpreyt zikh velt-zeytn! // Hé, világ határai, táguljatok!
Funem Nil biz Dnyep di rod itst, ─ // a ílustól a Dnyeperig tart a kör, ─
du, mit oysgeshpizte oygn, // te, kihegyezett szemű,
hepe, kupe, vildn fiber // ugorj, kupac, vad lázban
iber griber, iber shvel... // sírok felett, küszöbök felett...(2. vers)

Míg Egyiptomban a Halál Angyala – azaz a tradíció szerint maga Isten – a zsidó házak
küszöbét ugrotta át, megmenekítve a haláltól az itt élő elsőszülötteket, addig a kupe
sírokon és legyilkolt embereken: azaz a halál küszöbén lép át, tehát nem ment meg senkit.
Ha az Exodus-történettel vázolt párhuzamot a bibliai történet magyarázatának megfelelően
értelmezzük, akkor itt a kupe a Halál Angyalának feleltethető meg, aki ez esetben vagy
maga Isten, vagy tágabb értelemben Isten küldötte. Ezáltal erősen blaszfemikus
képzettársítással a kupe egyfajta irracionális lénnyé, istenséggé válik, aki egy gólemhez
hasonlóan indul el az ég irányába:
Pamelekh! Vintn-piligrimen, fun lender felzishe fun vilde, // Lassan! Vad, sziklás országok
felőli zarándok-szelek,
batretn geyt ir do fun kupes kop di meshene di royte shneyen? // Rá akartok most lépni a halom
fejénél a bronz színű, vörös hóra?
Fargreyt zikh shpayz af toyznt yor, in elfantisher fel farhilte, // Rakjatok félre magatoknak ételt
ezer évre, csomagoljátok elefántbőrbe,
bashvert mit blut di fligl ayere, - un durkhfirn vel ikh aykh geyn aleyn!... // szenteljétek fel107 –
szárnyaitokat vérrel – én foglak átvezetni benneteket, egyedül. (5. vers)

Érdekes továbbá, hogy az egyiptomiakra mért tíz csapás közül számos csapás jelenik
meg a szövegben a kupe jellemzőjeként, alapvetően a versciklusnak keretet adó 1. és 24.
versben: Ilyen a béka (“se krikhn oyf mikh fresh”), a tetű (“zey loyzn zikh”), a himlő
107

bashvern ’megesküdni’ jelentéssel is bír
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(“oysgeshtikte oyfes”, miközben meg kell jegyeznünk, hogy az oyfes szó vonatkozhat az
emberi öldöklésre is) motívuma. Az 3. versben a vándorbot az egyiptomi kivonulást
megelőző időket elbeszélő bibliai történet szerinti Áron botjának metaforájaként is
olvasható, amely kígyóvá vált a fáraó előtt (2Mózes 7:10).
Ahogy a hagyományos zsidó történelmi emlékezés mechanizmusát bemutató
részben már szóltunk róla, pészah ünnepe a Pészahi Haggadában olvasható midrást is
emlékezetünkbe idézheti, amely Istennek az egyiptomi kivonulásban játszott aktív szerepét
taglalja és tanítja. Tekintettel arra, hogy a versciklusban nem csak szövegszerűen van jelen
pészah ünnepe mint toposz, a Di kupe elemzésekor a megváltás motívumát is figyelembe
véve az értelmezés a pusztítás, tradicionális szóval szólva a khurbn motívumától –
melyben Isten nem közvetlenül, csak közvetítők révén van jelen - a megváltás, azaz geule
motívuma felé is kiterjeszthető, melyben Istennek már aktív, közreműködő szerepe van.
5.4.3 Intertextuális utalások az őszi nagyünnepek liturgiájára108
Ahogy erre a korábbi kutatási eredmények bemutatásánál már részletesen kitértünk, a
Markish-i szöveg elemzése szempontjából a közvetlen liturgiai idézetek azt bizonyítják,
hogy a zsidó ünnepek és az ezek mögött meghúzódó zsidó történelmi események, illetve az
ezeket megörökítő ős“textusok” (Urtext), mint például Jeremiás Siralmai, a kinot-ok, vagy
akár Ezékiel csontlátomása, közvetlen intertextuális hátteret képeznek. A következőkben
Wolitz korábban is hivatkozott, a liturgiai vonatkozásokat feltáró elemzésének
továbbgondolásaként újabb kapcsolatok feltárására vállalkozunk.
A Markish-i szöveget olvasva három szinten különböztethetünk meg intertextuális
hatásokat.
Egyrészt a közvetlen idézetek révén a szövegben héber nyelvű liturgiai, imából idézett
szöveg-részek vannak jelen. Ettől eltérő rétegként értelmezhető a bibliai szövegekből vett,
illetve azokra egyértelműen utaló motívumok szintje. Harmadrészt a Markish által használt
motívumok szabad asszociációk révén, de továbbra is a bibliai kontextusnál maradva
további intertextuális kapcsolatokra engednek következtetni.
Az első típus illusztrálására a Hineni ha’ani (3. vers), az El melekh neemon (10. vers),
vagy a Kedusha (más néven Triszhagion, 10. vers) említhető. Azokat az imákat,
melyeknek ezek az idézetek szerves részét képezik, a shliakh tsibbur mondja az Őszi
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Köszönöm Biró Tamás kitartó és támogató segítségét a zsidó tradíciót, illetve a liturgiát érintő
kérdésekben, és köszönöm, hogy néhány párhuzamra külön felhívta a figyelmemet.
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Nagyünnepek imarendje szerint a muszáf-imában. A shliakh tsibbur a közösség
szószólójának szerepét tölti be a zsinagógai tradícióban. Ahogy Wolitz is utalt rá, a Di
kupe narrátori hangja, egyes szám első személyű lírai énje tehát shliakh tsibburként, a
közösség szószólójaként, előimádkozóként is értelmezhető. Ez a szereposztás pedig
megfelel a Roskies által is idézett, tradicionális, 3 résztvevős kommunikációs sémának,
melyben a nép, Isten és a nép nevében megszólaló narrátort foglalja magában (Destruction
4). Fontos mozzanat, hogy ezen olvasat szerint a Di kupe hitközössége nem más, mint
halott testek halmaza.
Azonban a Markish-i anti-muszáfban (Wolitz 59) a shliakh tsibbur nem dicséri Istent,
hanem számon kéri tőle tetteit, és blaszfemikus felkiáltásokkal illeti őt – azaz pont az
ellenkezőjét teszi annak, amiről a tradicionális Kedusha, Isten nevének megszentelése szól.
A Di aplen – mist kezdetű versben (10. vers) a Triszhagion nem Isten nevének
kontextusában hangzik el, hanem egy megnyomorított női test fölött mondja a narrátor. Ha
nem is ez a női test a Kedusha címzettje, a szövegkörnyezet mégis blaszfemikussá teszi a
megszentelés aktusát. Ugyanakkor érdemes megjegyeznünk, hogy a bibliai k’desha szó a
bálványimádó kultuszban fellelhető rituális prostituáltra vonatkozik (2Mózes: 23:18). Ezt a
véletlenszerűnek tűnő jelentésütköztetést tűnik alátámasztani a 7. vers, amelyben a beys
zune (‘paráznaság háza’) a három istenség nevével közös kontextusban jelenik meg. E
költeményre hamarosan bővebben is visszatérünk.
A Kaddis példája a második típusú intertextuális kapcsolatot hivatott szemléltetni, azaz
amikor a szöveg csak utal a liturgiára, azonban konkrét, szó szerinti idézetekkel nem idézi
azt. A vers kezdetén a narrátor Kaddisra szólít fel, amelyre az utolsó költemény utolsó sora
látszólag választ is ad: “tsu gots nomen – Omen!” (‘Isten nevében – Ámen!’).
Természetesen felvetődik a kérdés, amelyet több kutató is feltett már, azaz, hogy e keret
ismeretében a költemény értelmezhető-e egyfajta Kaddisként.109 Ha a Di kupét Kaddisként
értelmezzük, Markish Kaddisa halottak “társaságában” hangzik fel, Isten nevének
109

A zsidó tradícióban az arámi nyelven íródott Kaddis arra szolgál, hogy a halál eseményének megélésében
segítsen elfogadni Isten ítéletét. (ld. Wolitz 58 is). Ugyanakkor meg kell jegyeznünk, hogy eredetileg a
Kaddis nem halotti, hanem Isten nevének megszentelésére szolgáló ima volt. Mind az imádság neve (a k.d.s.
gyök jelentése ‘szent’), mind tartalma Isten szentségére vonatkozik, nem tartalmaz semmiféle utalást a
halálra. A talmudi időkre vezethető vissza az a tradíció, amely a Kaddis elmondását a gyászolónak is
javasolja, valószínűleg abból a meggyőződésből, hogy segítse elfogadni a halált mint isteni döntést, és a
gyászoló emlékezetébe idézze azt a tényt, hogy Isten az, aki élet és halál felett dönthet. Tekintettel arra, hogy
a Kaddis elmondásához legalább 10 férfi jelenléte szükségeltetik, az ima szociális aktusként is szolgál, azaz
abban is segít a gyászolónak, hogy ne magányosan, hanem a közösség tagjaival együtt, e közösség tagjaként
élje meg a családtag vagy hozzátartozó elvesztésének keserű élményét.
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megszentelése

nélkül,

azaz
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szentté

tétel

helyett
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ellenkezőjét

teszi:

megszentségtelenít. A halállal kapcsolódó kontextusban a Kaddis szó a “Kiddush hashem”, azaz Isten nevének megszentelése tradíció másik jelentését is felidézi. A zsidó
tradíció szerint a mártírhalál is az Örökkévaló megszentelésének egyik formája, és ezáltal
az egyik legszentebb micva, azaz szent kötelesség teljesítésének minősül. Markish antiKiddusa azonban azt üzeni: a pogromban elpusztítottak halála nem hogy nem szent dolog,
de egyenesen teljes értelmetlen.
Az iménti meglátás, azaz a Kaddis révén a mártírhalál említése, már a harmadik típusú
intertextualitás, azaz a szöveg alapján felmerülő, szabad, de továbbra is tradicionális
keretek között mozgó asszociációk köréhez tartozik. Ebbe a körbe sorolható a következő
párhuzam is, amely a szöveget – és egyben elemzésünk fonalát is – visszacsatolja az őszi
nagyünnepekhez és az ilyenkor az imarendben helyet kapó muszáfhoz: A jom kipuri
muszáf imában, az ima előimádkozó általi ismétlésekor elhangzik egy híres betét: egy
megindító költemény, amely Rabbi Akiva és kilenc társának állít emléket, akik az i.sz. 2.
században haltak mártírhalált. Ezt a lehetséges kapcsolatot is figyelembe véve Markish
költeménye ugyanezen, jom kipuri vers modern, huszadik századi változataként is
értelmezhető, hiszen szintén értelmetlenül meghalt áldozatokra: a horodicsei pogromban
meggyilkoltakra emlékezik, az ünnep, azaz jom kipur kontextusát is figyelembe véve.

5.4.4. Az ünnepek közötti szemiotikai kapcsolatok: pészah, Áv hó 9-e, és jom kipur
A három ünnepet: pészahot, Áv hó 9-ét és jom kippurt a zsidó történelem eseményeinek
lineáris egymásutánisága is összeköti. Ezzel együtt a történelem hagyományos
értelmezésének három, egymástól jelentősen különböző prototípusához tartoznak. Jom
kipur az évnek azon napja, amelynek konnotációi legkevésbé kapcsolódnak konkrét térhez
és időhöz, ezáltal ez az ünnep a leginkább történelmen kívüli. Pészah a történelem két
végpontját, a két megváltást köti össze: az egyiptomi geule-t, és a messiási geule-t. Áv hó
9-e pedig a legerősebben történelmi eseményhez kapcsolódó ünnep a felsoroltak közül,
hiszen a Szentély lerombolására emlékező ünnepként a khurbn (’pusztítás’, ’pusztulás’)
prototipikus eseményét is megidézi.
A zsidó tradíció azonban az ünnepeket további tartalommal is megtölti, amely a
közöttük lévő lineáris kapcsolatot is tovább erősíti. Az Exodus története az egyiptomi
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kivonulással, Egyiptom elhagyásával kezdődik – erre emlékezik pészah ünnepe. A Sinai
hegyén történt kinyilatkoztatást (melyet a poszt-biblikus felfogás Sávuot ünnepével
asszociál) követően Mózes negyven napot tölt el a hegyen. Tammuz havának 17. napján
hagyja el a hegyet; majd meglátván az aranyborjút és az ennek áldozó népet, összetöri a
Sinai hegyén kapott Tízparancsolatot, illetve a hagyomány és a bibliai elbeszélés szerint a
Tízparancsolat első verzióját. Itt jegyezzük meg, hogy a zsidó hagyomány Tammuz 17. és
Áv hó 9-e között is kapcsolatot tart számon; erre hamarosan bővebben is hivatkozni
fogunk.
Mózes újabb negyven napra visszatér Sinai hegyére, hogy Isten megbocsátását kérje. Ez
a megbocsátás havának is nevezett Elul hónapban történik. Az immár harmadik, negyven
napos periódus végén Mózes végérvényesen visszatér népéhez, kezében a Tíz Parancsolat
második verziójával. Ez a nap a tradíció szerint Tishri havának 9. napjára esik. Miután a
Tórában Tishri 9-e estétől másnap estig datálódik a jom kipuri böjt parancsolata, így már
Tishri 9-e is jom kipurhoz kapcsolható dátum. Mindennek fényében jom kipurt az írás és a
parancsolatok átadásának motívumával is összekapcsolhatjuk; ez esetben Isten az, aki az
írás mozzanatát végzi. Az írás, illetve a szöveg létrehozásának motívumára pedig
verselemzésünk első felében már utaltunk a sors-szöveg szemantikájának kapcsán.
A hagyományos kronológia úgy tartja, hogy a kémek történetének következményeként a
következő év Áv havának 9. napján ítéltetett Izrael népe a 40 éves sivatagi vándorlásra.
Összefoglalva, a zsidó nép korai történeti eseményeinek összefüggései alapján olyan
ünnepek között is lineáris kapcsolat állítható fel, amelyek egyébként nem állnak egymással
szoros összefüggésben.
A fenti, lineáris szemlélet- és értelmezésmódot is alátámasztja a következő misna,
amely a hagyományos történelemfelfogás egyik alapvető forrása is egyben, hiszen
szemlélteti az azonos időponthoz kötött, de eltérő események párhuzamos olvasatát és
emlékezetbe idézését. A szövegből fény derül a fentebb már említett, Tammuz 17. és Áv
hó 9-e közötti kapcsolatra is:
Öt dolog történt őseinkkel Tammuz 17-én, és öt dolog Áv hó 9-én. Tammuz 17-én a szövetség
táblái összetörettek, és a mindennapi Tamid imát szüneteltetni kellett [mivel Jeruzsálem
ostroma idején nem volt áldozati bárány], és a város [Jeruzsálem] falai is leromboltattak [a
rómaiak által], és Aposztmosz felgyújtotta a Tórát, és egy bálványszobrot állítottak a
Szentélyben. Áv hó 9-én kinyilatkoztattatott, hogy atyáink nem léphetnek be a Szent Földre [a
umeri-ben leírt kémtörténet miatt], és a Szentélyt lerombolták először is, és másodszorra is,
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és Beitárt leigázták [A Bar-Kochba felkelést követően], és a várost [Jeruzsálemet] kifosztották.
Amikor Áv [hónapja] kezdődik, az öröm elhallgattatik. (Misna, Taanit traktátus 4:6, Biró
Tamás ford.)

A későbbi tradíciók számos további eseményt kapcsolnak Áv hó 9-éhez, így például a
zsidók spanyolországi kiűzetését, vagy az I. világháború kezdetét. Ezáltal Áv hó 9-e a
zsidó hagyományban, a zsidó kollektív emlékezetben a gezeyres, azaz a borzalmak
archetípusává vált. (lásd még Roskies, Destruction 5). Ezáltal egyértelmű, hogy Áv hó 9-e
a horodicsei pogrom egyik archetípusaként is szolgál.
Ugyanakkor, ahogy erről is szóltunk már, a pogrom valós történelmi dátuma is jom
kipurhoz köti a versciklust.
Összefoglalva elmondható,

hogy már a hagyományos

bibliai

elbeszélés

is

összekapcsolja a címben jelzett három ünnepet: pészahot, Áv hó 9-ét és jom kipurt az
Exodust követő, kiemelt figyelmet kapott eseményeknek tulajdonított dátumok
segítségével. Fontos megjegyeznünk, hogy ez a kapcsolat nemcsak lineáris, hanem pontos
ok-okozati egymásutániságon alapul. A Markish-i műben ugyanakkor ezek az ünnepek a
tradicionális logikával, linearitással és ok-okozati relációkkal szakítva mintegy önkényes
rendszerré állnak össze – amely a modernitás újabb, avagy az aktuális eseményeket
tükröző, azokra adott modern művészi válaszok jellemző jegyeként is értelmezhető.
A következőkben az ünnepek szemiotikáján belül maradva a tradíció és modernitás
újabb jeleit keresve Markish világképét és művészi ábrázolásmódját próbáljuk tovább
értelmezni.

5.4.5. Az istennel való kommunikáció
A fentebb javasolt interpretáció szerint jom kipur ünnepét az írás napjaként is
értelmezhetjük, hiszen e napon kapta meg Mózes és népe a Tízparancsolat második
példányát.
A Tízparancsolat második, immár végleges elfogadása a történelem-elbeszélés szerint a
harmadik negyven napos periódus végét fémjelzi, amely időszak több szempontból is
releváns a Di kupe értelmezéséhez. A Sinai hegyén eltöltött időszak alatt láthatjuk a Mózes
és Isten közötti, talán legközvetlenebb kommunikációt. Hasonlóan erős, főleg érzelmileg
töltött kapcsolatot mutat Markish költeménye is, hozzátéve, hogy ez esetben elsősorban
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egyirányú a kommunikáció: a lírai én szól Istenhez, amelyet a bibliai kontextussal
összehasonlítva negatív előjellel láthatunk el.
Amikor meglátja az Aranyborjút, Mózes iszonyatos haragra gerjed, és ennek
következményeként töri össze a Tízparancsolatot tartalmazó első kőtáblát. Malke Kupe
hasonlóképpen tesz: visszautasítja, visszaköpi a Tízparancsolatot. Ugyanakkor, míg Mózes
népére haragszik meg, addig Malke Kupe, azaz a legyilkoltak kupaca arra haragszik, akitől
a kőtáblák származnak, azaz Istenre. Sinai hegyén a nép volt az, aki megszegte az Istennel
kötött megállapodást, miközben Markish azt sugallja, hogy 1920-ban Isten teszi ugyanezt,
ő fordul el népétől.
A kőtáblák összetörése az írás, az Isten által kőbe vésett szent szavak megsemmisítését
is jelentheti. Mózes ugyan meg tudta semmisíteni a kőtáblákat, azonban ez Isten írásának
csak fizikai megsemmisítése volt. Mivel Isten szavait a hagyomány szerint nem lehet
megsemmisíteni, így azok ismét kőbe vésődhettek. Ahogy láttuk, az írás aktusa a Di
kupében is az égi Mindenható birodalmában, a csillagok között történik:
S’iz mayn goyerl oyfgehangen // Sorsomat felakasztották
Af der blutiker levone, // a véres holdra,
Nor nekudes ire glantsn: // csak a [hold] magánhangzó-jelei csillognak
„Beykher, beykher ─ tsu di shtoybn, //”Hasak, hasak – a porba,
Oyf sharyen iz der shlof…” // az alvás a hajnalnak való...” (2. vers)

A vey-un-vint nor veynt a shkie, vi a shparber // Keserűen, bánatosan sír a naplemente, mint a
héja…
oyf dakh blindn fun a betlerisher dloni... // és a koldus tenyerének vak tetején ül...
o, efn, efn oyf dayn shterndikn shar-blat, // Oh, nyisd meg, nyisd meg csillagos címlapodat,
Almekhtiker fun veltn, ─ // Világok mindenhatója ─
Hineni ha’ani... // Hineni ha’ani... (3. vers)

Ez a szöveg ugyanakkor a lírai én sorsa.
Ide kívánkozik jom kipurnak a zsidó folklór szerinti értelmezése is: a hagyomány úgy
tartja, hogy ezen a napon ítélkezik Isten a sorsunk felől, azaz ekkor dönti el, hogy az egyén
nevét az Élet vagy a Halál Könyvébe írja-e be. Az írás motívumából kiindulva feltehető,
hogy a hagyományos felfogással párhuzamosan jom kipur másnapján a pogromról
megemlékező költő nem mást tesz, mint megemlékező verset ír azokról, akik a Halál
Könyvébe kerültek. Ennek a könyvnek a lapjain nem nevek szerepelnek, itt nincsenek
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individuumok, nincsenek emberek, csak megcsonkított testek, sőt, csak testrészek. Ha ez a
pogrom tehát ítélet volt, akkor az élet és halál felett bíráskodó mindenható bíró kilépett
eddigi, évezredes szerepköréből, aminek eredménye valami megmagyarázhatatlan lett:
olyan tömeges halál, amely tisztátalanná tette halálukban is az elhunytakat, hiszen nem
mosdatta meg és nem temette el őket senki.

5.5. Áldozat és megváltás – párhuzamok a hagyományban
A Di kupe értelmezéséhez nem elegendő a tradíciót különálló elemek halmazaként
értelmezni. Két olyan motívum, átfogó toposz is fellelhető a versciklusban, amely
összekapcsolja az eddig említett intertextuális forrásokat – ez pedig az áldozat és a
megváltás motívuma.
A jeruzsálemi Szentély idején mind pészah, mind jom kipur ünnepén különleges
áldozatot mutattak be: a pészahi bárányt (2Mózes 12:21-24) és a két jom kipuri kecskét, a
vezeklés jelképeit (3Mózes 16). A 4Mózes 28-29-ben részletesen leírt áldozatok között
egyetlen más ünnephez kapcsolódóan sem találunk ilyen pontos és határozott, a
bemutatandó áldozatra vonatkozó definíciót. A Di kupe elemzésének szempontjából fontos
megjegyeznünk, hogy a keresztény Újszövetség eme két áldozatot összeolvasztja: Jézus
keresztre feszítését mint rituálét a pészahi bárány feláldozásaként értelmezi, de jom kipuri,
„utolsó áldozat”-jelentést is kölcsönöz neki. Mindemögött az állhat, hogy a pészahi áldozat
bemutatása Niszán hónap 10-én (2Mózes 12:3), azaz pontosan fél évvel a jom kipuri
áldozat bemutatása előtt zajlik. A Di kupe elemzésével azt láthatjuk, hogy Markish is
hasonlóképpen egyesíti a két áldozat motívumát.
A második, a zsidó hagyományban központi szerepet betöltő, jom kipur és pészah
között összefüggést teremtő gondolat a bűnbánat (tshuve) és a megváltás (geule)
viszonya. A zsidó hagyomány úgy tartja, hogy a nép bűnei miatt űzettetett ki a Szent
Földről, tehát a micvák, jótétemények és parancsolatok megtartása és gyakorlása, valamint
a bűnbánat vezethet csak el a Messiás eljöveteléhez. Jom kipur a megbánás napja, pészah
pedig a megváltás kulcsmotívuma a zsidó történelemben, mivel a hagyomány úgy tartja,
hogy nem csak az első, de a végső megváltás is pészahkor fog bekövetkezni. Így például az
a széder-esti hagyomány, mely szerint a vendégek száma felett egy további kupát vagy
kelyhet tesznek az asztalra Elijáhu, azaz Illés próféta számára, ennek egyik
megnyilvánulása. A ’bűn – bűnbánás – a bűnök megbocsátása – a világ végső megváltása’
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lépések szerint felépülő logikát követő gondolatmenet a keresztény teológiában Húsvét
ünnepe kapcsán fejeződik ki legerősebben, amely konnotációt szintén nem hagyhatjuk
figyelmen kívül a Di kupe elemzése folyamán. Ehhez a gondolati lánchoz a talmudi
tradíció a Messiás személyén keresztül kapcsolja a fejezet címében is idézett harmadik
ünnepet. Eszerint a Messiás a Szentély pusztulásának napján, azaz Áv hónap 9-én, Róma
kapuinál, azaz a Szentélyt lerombolók városának kapuinál születik. A rabbinikus
értelmezés ez által a zsidó történelem egyik legtragikusabb eseményét az örömteli jövő
kezdetének pillanatává változtatja. Ez a jövőbemutatás, a jövőbe vetett hit hiányzik
Markish-nál.
A fentiekben bemutattuk a tradicionális gondolatmenet szerinti kapcsolatot a Di
kupében idézett vagy utalt ünnepek: Áv hó 9-e (a Messiás születésének dátuma), pészah (a
Messiás eljövetelének feltételezett és remélt időpontja) és jom kipur (a bűnhődés napja; a
Messiás eljövetelének előfeltétele) között.
Végül említsünk meg egy további részletet, amely alátámasztja a pészah és jom kipur
közötti kapcsolatot. Kizárólag eme két ünnepen hangzik el a le-shana ha-baa birushalayim
(‘jövőre Jeruzsálemben’) kívánság is, amely szintén a messiási időkre utal. Azt, hogy ez a
mondat pészahkor, azaz a Messiás várt eljövetelének napján elhangzik, nem meglepő. A
fenti gondolatmenet azonban megindokolhatja a mondat helyét a jom kipuri Neila ima után
is, ezzel kifejezve azt, hogy jom kipur ünnepe is rendelkezik messianisztikus üzenettel.
Pészah tehát a Messiás érkezésének napja (amely gondolat visszaköszön a keresztény
teológiában is, miszerint ez a nap Jézus keresztre feszítésének napja), miközben jom kipur
ünnepének estéje, az ünnep legfennköltebb, záró pillanata, azaz a Neila ima (a hagyomány
szerint ekkor zárulnak be az ég kapui, és ekkor pecsételődik meg az egyén sorsa) az évnek
az a pillanata, amikor a vallásos zsidó leginkább közel érzi magát a messiási időkhöz. A
vers szövege hangsúlyozza a dátumot: a pogrom éppen ez utóbbi ünnepet, azaz jom kipurt
követő napon történt.

5.5.1. A küszöb új értelmezése: pészah, mint a zsidó és keresztény hagyomány
találkozásának szimbóluma
Ahogy láthattuk, a küszöb, mint rituális funkcióval bíró választóvonal a szent és a profán
tér határán áll. Elemzésünkben megmutattuk, hogy a kupe maga is sajátos határ-jelenség,
amely egyszerre hordozza magán a szent és a profán jelentésrétegét is, egyszerre tartozik
mindkét térhez. Azonban ahogy már utaltunk rá, a küszöb motívuma a zsidó tradícióban a
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messiás személyes jelenlétének, illetve eljövetelének jelentését, ezáltal a geule, a
megváltás – első és második – toposzát hordozza magában.
A zsidó történelem szemszögéből az első megváltás nem ér véget Egyiptom
elhagyásával, hanem folytatódik a sivatagi vándorlással, melynek folyamán számos csoda
is történik, majd pedig a kőtábláknak Sinai hegyéről történő, másodszori lehozatalával
végződik. A hagyomány szerint eme folyamat kezdete pészah, a vége jom kipur napjára
tehető. Ahogy már bemutattuk, mindkét ünnep tetten érhető a Di kupében is, nem csak a
motívumok, de a konnotációk és átértelmezések szintjén is.
Ugyanakkor a Messiás-, illetve megváltás-motívumok esetében láthattuk, hogy ezeket a
versciklus értelmezésének szemszögéből nem kezelhetjük a keresztény tradíciótól
izoláltan. Bár korábbi kutatások már megemlítik a jézusi motívum megjelenését, ennek
pontosabb körülhatárolására teszünk kísérletet a következőkben.

5.5.2. “Alla, Kristos, Shadai”
Azt, hogy a költeményt nem csak a zsidó tradíció kontextusában kell értelmezni,
alátámasztani látszik az öt világvallás közül három – az Európában a huszadik század
elején alapvetően meghatározó három, monoteista vallás: kereszténység, zsidóság és
iszlám – istennevének háromszori, felsorolás-szerű, közös megjelenése a szövegben.110
A három istennév első közös említésekor a felsorolás Allah nevével kezdődik (7. vers).
A lírai én nem hagyományosan, Isten házához, hanem a paráznaság házához (beys zune)
hívja az istenségeket és a zarándokokat. Égi és földi királyok: Allah és az öreg, szenilis
szultánok a prostitúció szemtanúi, vagy aktív résztvevőivé válnak. Ez a kép a bibliai
prototípusnak is tekinthető, nem kevéssé expresszív, Jeremiás 5:7-ben lefestett jelenet
blaszfemikus átdolgozásaként is olvasható.

110

Jelen kérdésfelvetésnél nem célunk Markish Istenhez vagy valláshoz fűződő személyes viszonyát
tisztázni, hiszen a versértelmezés szempontjából ez másodlagos jelentéssel bír. Továbbá egymásnak
ellentmondó adatok, családi visszaemlékezések láttak napvilágot. Így például a Wolitz által is hivatkozott,
Esther Markish-nak, Markish feleségének tulajdonított szóbeli kijelentést, mely szerint Markish mindigis
hívő lett volna (Wolitz 67), családjának más tagjai – és Wolitz maga is – alapvetően megkérdőjelezik, illetve
tagadják. Tegyük hozzá, hogy Markish írói pályafutása, nyilvános szerepvállalásai és politikai
elkötelezettsége, valamint irodalmi műveinek világképe sem támasztja ezt alá. Mindezeket figyelembe véve a
családi gyökerek illetve az átalakulófélben lévő társadalmi struktúra ismeretében talán nem túlzás Markis
valláshoz fűződő viszonyát ambivalensnek nevezni.
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Allah! Khristos! Shadai! Ver nokh? Aher, farbaygeyer, farfirte piligrimen! // Allah! Krisztus!
Shadai! Ki még? Ide, ide, járókelők, eltérített zarándokok!
Aher, farblondzhete, s’iz a bes-zune!... // Ide, eltévedettek, ez itt a paráznaság háza!..
Fun gor der velt, fun erdn un fun himlen // A világban, földön és égen,
far malke iber ale berg vel ikh dikh, kupe, kroynen!... // Minden hegyek felett királynővé foglak
koronázni, te halom!
─ Geyt, valgert zikh a gantse nakht oyf oysgeshmirte tome beykher // ─ Menjetek, forogjatok
egész éjjel a kitörölt, tisztátalan hasakon
loyft oyspompen fun zikh di letste tropn shimldike zere, // fussatok, pumpáljátok ki
magatokból utolsó, penészes magjaitokat,
un hulyet op, vi alte oyver-botldike sultans raykhe... // és vigadjatok, mint öreg, gazdag,
szenilis szultánok... (7. vers)

A következő két invokáció megfordítja a címzettek sorrendjét: első helyen a zsidó
istennév szerepel, ezt követi Krisztus, majd Allah. Először a lírai én a Szentély
kifosztásához, majd egy dionüszoszi lakomához: lekhayim-hoz, inni és lerészegedni hívja
az istenségeket:
Un vel ikh farbaygeyer ongeyn antkegn: // És oda fogok menni az arrajárókhoz:

– Kumt! Nat aykh, tseefnt dem mishkans farmegn, // Gyertek! Vegyetek, nyissátok ki a szentély
kincsét / vagyonát,
tseboytet dem omet, trinkt on zikh mit veytok, // fosszátok ki a szomorúságot, részegedjetek le
a fájdalomtól,
– L’khayim! יהוה, Khristos un Allah! 111 // L’chajim! יהוה,Krisztus és Allah! (12. vers)

Néhány poémával később ismét isznak és koccintanak, ez alkalommal szó szerint az
életre. Az előző poémában is fellelhető blaszfémia itt tovább fokozódik, hiszen a koccintás
tárgya immáron állati vér, amely az áldozati állat vérére enged asszociálni:
A drey zikh... a tselem... a brokhe... a moytse... // Egy fordulat... egy kereszt... egy áldás... egy
darab kenyér
Un khik in dem helzl in shney-vaysn mitn, // és belevágok a hófehér nyak közepébe,
un nat aykh a hitl // vegyetek magatoknak egy kupával
mit vareme blutn, // a meleg vérből

111

a héber betűsszó a Tetragrammaton; a négy betű a zsidó vallásban Isten egyik megnevezése
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tsetaylt zikh oyf drayen – un yedn baglaykh! // osszátok három felé – de mindenkinek
ugyanannyi jusson!
– L’khayim! יהוה, Khristos un Alla!... // – L’chajim! יהוה, Krisztus, Allah!... (14.vers)

Visszatérve a 12. vershez: a narrátor az arrajárókat enni és inni hívja, majd ezt követően
azt kéri tőlük, hogy kívánjanak aliját.112
Un vel ikh farbaygeyer rufn fun vegn: // Az arrajárókat pedig így fogom hívni:
–„Arayngeyt, arayngeyt, do iz a farfor-hoyz, // Menjetek be, menjetek be, ez itt egy kocsiszín,
a heyliker eynfor, do got aleyn shteyt eyn, // szent bejárat, isten is itt áll be,
arayngeyt, ir, shnorers, // menjetek be, koldusok,
mit meyler gedrolene, blove un toyte, – // örvénylő, kék, halott szájúak, –
a moltsayt far tsvantsik yor-hunderts fargreyt iz, // készen van az étel húsz évszázadra,
o, onkumt, arayngeyt // oh, gyertek, menjetek be
un frest zikh, un trinkt zikh, un vuntsht an aliye // és zabáljatok, és igyatok, és kívánjatok aliját,
– L’khayim! zey zoln zikh dort far undz mien!... // - L’chajim! Szenvedjenek azok ott értünk! (12. vers)

Ez a momentum minden valószínűség szerint a Le-shana ha-baa birushalayim (‘jövőre
Jeruzsálemben’) mondatra vonatkozik, amelyet, ahogy már említettünk, jókívánságként
kívánnak egymásnak a hívők jom kipurkor a zsinagógai ceremónia végén, a böjtöt megtörő
étkezés előtt. Ahogy szintén jeleztük, ugyanez a mondat hangzik el pészahkor a széder-este
folyamán is, ez alkalommal azonban a vacsorát követően, az étkezés befejezése után. A
megörökített pogrom jom kipurhoz kötődő dátuma, illetve az a tény, hogy a versszövegben
az alija étkezés után hangzik el, ami pészahra utal, ismét alátámasztja a két ünnep közötti
kapcsolatról, illetve ezeknek a versciklus elemzésére vonatkozóan tett meglátásainkat.
Az imént idézett versrészletek és az ünnepek: pészah, valamint jom kipur között további
összefüggéseket is felfedezhetünk.
Elsőként

felidézhetünk

olyan

bibliai

elbeszéléseket,

amelyek

a

Szentélyből

eltulajdonított javakkal megrendezett lakomáról számolnak be. Példaként említhetjük
Bélsácár lakomáját, amely a dekadens, lopott, hamis, ál-javakból élő világ szimbólumaként
is értelmezhető.

112

alija – szó szerint ’felmenetel’. Jelentései: Tórához, Tóra-olvasáshoz a Tóra-olvasó emelvényre való
felmenetel, továbbá a bibliai hébertől kezdődően jelenti az Izraelbe való kivándorlást is.
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Másodsorban, mivel a Szentély a Di kupe szövegének tanúsága szerint pénzzel és egyéb
javakkal volt tele, ez egy másik tradíciót, a parashat shkalim hagyományát is felidézi. A
parashat shkalim egyrészt népszámlálási, másrészt a Szentély karbantartásához való
hozzájárulás funkcióját látta el. Ez a hagyomány ismét pészah ünnepével kapcsolja össze a
szöveget. A Szentély idejében ugyanis pészah ünnepének közeledtével minden
diaszpórában élő hívő számára kötelező volt fejenként fél sékelt küldeni Jeruzsálembe.
Jegyezzük meg, hogy Markish versében ez az összeg megduplázódik. A parashat shkalimallúzió ezáltal nem csak a pészahi ünnepet és hagyományvilágot idézi meg, de a
pénzközpontúvá lett, modern terminológiával élve fogyasztói társadalmat is pellengérre
állítja. A piactér a fogyasztás, a kereskedelem, a haszonszerzés és nyereségvágy
szimbóluma is. Glaser ezzel Wolitz (64) már idézett motívumértelmezéséhez kapcsolódik,
illetve azt bővíti ki: eszerint a szereplők antropomorf fogyasztók, és mindent egyetlen,
hiperbolikus indíték mozgat: fogyasztani vagy fogyasztva lenni. (Glaser 15) Ugyanakkor
Glaser kiemeli: Markish-nál a piactér nem csak a széthullás, de az újjászületés tereként is
funkcionál, amelyet Markish egy korai, cím nélküli verse is alátámaszt. A Di kupe esetén a
piactér nem csak a halottak felhalmozásának tere, de az új tabernákulum felállításának
helyszínéül is szolgál. (Glaser 10)
Harmadrészt a 14. vers szerint az istenségek által fogyasztott kupa bor egy kis kecske
vére. A kecske motívuma ismét pészahi konnotáció: ugyan nem a pészahi, inkább a jom
kipuri áldozatra emlékeztet, hiszen bárány helyett kecske szerepel a szövegben. Fontos
mozzanat, hogy a Pészahi Haggada végén hangzik el az ismert vers, a Chad Gadia,113 azaz
Egyetlen gödölye.

5.5.3. A pészahi áldozat: Jézus és / mint Chad Gadia
A fent idézett 14. vers további olyan elemeket rejt, amelyek mind a zsidó, mind a
keresztény tradícióhoz kapcsolódó asszociációkat indukálnak. A brokhe, melyet moytse
követ, a szombaton és más zsidó ünnepnapokon mondott áldások sorrendjére utal,
amennyiben a brokhe (’áldás’) szót a kiddussal, azaz a borra – és természetesen sosem
vérre – mondott áldással azonosítjuk, amelyet a kenyérre mondott áldás, a moytse követ. A
keresztény kontextusban, ahogy utaltunk rá, a vörösbor az áldozati vért: Krisztus vérét
113

A dal a kis gödölyéről szól, amit felfalt a macska, amit megharapott a kutya, amire rácsapott a pálca, amit
megégetett a tűz, amit eloltott a víz, amit megivott a bika, amit levágott a mészáros, akit elvitt a halál
angyala, akit visszaszólított az Örökkévaló.
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szimbolizálja. Ide kívánkozik az áldozat testét szimbolizáló ostya képe is, amelyet akár a
moytse áldáshoz is kapcsolhatunk, sajátos kenyérként értelmezve azt – hiszen pészah
ünnepén kovásztalan kenyeret, maceszt kell fogyasztani, amelyre kenyérhez hasonlóan
moytse áldást mondanak. A versciklusban hangsúlyos szerepet kap a jelen elemzésben
áldozati állatként értelmezett kecskegida hófehér színe, amely szintén számos konnotációt
ébreszt. Nem csak arra utal, hogy a szigorú hagyományos előírások szerint a pészahi
áldozatnak tökéletesnek kellett lennie, de az áldozat tisztaságát is jelenti. Említsük meg,
hogy Jézust mind a jom kipuri, mind a pészahi áldozattal, mind a húsvéttal asszociálhatjuk.
Ezt, a vallások között átjárhatóságot létrehozó, az egyes elemeknek egyszerre több értelmet
is adó szemantikai szerkesztést további értelemmel gazdagítja a tselem szó megjelenése a
szövegben, közvetlenül a brokhe szó előtt: a tselem szó két jelentéssel is bír, egyrészt
bálványt, másrészt keresztet jelent – a jelen kontextusban elsősorban a keresztre feszítés
motívumát jelenítheti meg.
A Chad Gadia motívum fentebb vázolt kontextusban való megjelenése további
gondolatokat ébreszthet az elemzőben, amelyek a teljes versciklus értelmezésére
vonatkoztatható konklúziókhoz vezethetnek. Mindez azon feltételezésünkön alapszik, mely
szerint a Chad Gadia-t áldozatként, szorosabb értelemben pészahi áldozatként értelmezzük.
A Pészahi Haggada kis gödölyéről szóló gyermekdalának több olvasata is van.
Egyszerűsége, ritmikussága és a redundáns ismétlődések révén a népdalokkal rokon
vonásokat hordoz, illetve a gyermeki világlátást reprezentálja. Mind a zsidó, mind a
keresztény tradícióban a bárány és a gyermek is szimbólummá váltak: Izrael népe az égi
atya fia, illetve annak nyája. (lásd Zsoltárok 23:1, illetve a jom kipuri slikhes114 szövegét:
“Ki anu amekho ve-ato elohenu…” – ’Mi vagyunk a Te néped és te vagy a mi Istenünk’).
Ugyanakkor a Chad Gadia történetet a gyermek szemszögéből ismerjük, ő beszéli el a kis
kecske történetét („vett apám egy kiskecskét…”), lineáris sorrendben, a szláv répameséhez hasonló ismétléses szerkesztés szerint. Így tehát a gyermeki szemszög narratív
eszközzé válik.115 A dalban a Kadosh-barukh-hu, azaz Isten megöli a Halál Angyalát,
ezáltal ismét bizonyosságot nyer Élet és Halál feletti uralma és ítélői hatalma. Ez a rend a
Di kupében teljesen felborul: itt a Halál Angyala számít – kimondatlanul – a világ, illetve a
történések urának, hiszen a versciklus a brutális halál, a tömeggyilkosság ténye körül
forog. Ebben az olvasatban az áldozati kiskecske vérét elfogyasztó istenségek kegyetlen

114
115

Bűnvallomás
Hetényi, In a Maelstrom 229-257.
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Halálangyallá változnak át, felettük pedig nincsen mindent irányító, áldott nevű, reményt
adó Isten. Ezen olvasatunkat az is alátámasztja, hogy a versciklus szövegében a Chad
Gadia történet szinte összes szereplője megjelenik: a macska, a kutya, a bot, a tűz, a víz, az
értelmetlen mészárlás, és a Halál Angyala. Mindössze két szereplő képez kivételt: a bika,
illetve ami ennél fontosabb: Isten alakja.116
A Chad Gadia történet modern olvasatához tehát a zsidó és a keresztény tradíciót
ötvöztük – mindemellett említsük meg, hogy a keresztény tradíció maga is egy korai zsidó
hagyományon alapszik.
A keresztény és zsidó tradíció szembeállítása a versciklus utolsó előtti, a keretes
szerkezet záró versét megelőző versében éri el tetőfokát. Ebben a versben a keresztre
feszítés számos motívuma jelenik meg látványosan, nem rejtett módon. Annak ellenére,
hogy ezek a motívumok – mindenekelőtt Golgota motívuma – a versciklus végén tűnnek
csak fel, mégis a mű egészére hatást gyakorolnak.
A 23. versben a himlő verte városban apokaliptikus, zűrzavaros ünnep van, őrült
karnevál: a harangok, amelyeknek a keresztre feszítéstől a feltámadásig hallgatniuk
kellene, ünnepelnek, és maga a „bábeli Golgota” is táncol, ahelyett, hogy gyászolna.
Minden eladó és mindenki megvehető – ahogy erre korábban már utaltunk a piactér és a
parashat shkalim által képviselt jelentésrétegeknél: Isten saját szolgáival és „házaival”, a
templomokkal üzletel.
Eközben érkezik a megkoronázott Kupe, aki a poéma szerint ugyanúgy, mint a Golgota,
bábeli: zűrzavaros és érthetetlen. Az új idők már nem csak pénzre szomjaznak. Szomjukat
oltandó fizikálisan is megsemmisítik mindazt, ami korábban volt, miközben belőle
táplálkoznak: a keresztre feszített áldozat kezéből csöpögő vért isszák, ugyanúgy, ahogy az
áldozati vérrel koccintó istenek tették ezt.
Tseblutikt valgert zikh oyf gasn got, // Elvérezve bolyong az utcákon isten,
i unter glekers feyerlekhn vildn vioken, // a harangok ünnepi, vad vonyítása alatt is,
i unter dayne tents, o, tsveyter bovlsher Golgot!... // és a te táncaid alatt is, oh, második, bábeli
Golgota!
Tsu dir, tsu dir, o, kupe mist, o, malke barg, // Hozzád, hozzád, szemét-halom, oh, hegyek
királynője,
vet zikh inmitn mark // a piac közepén
zayn kerper tsvyoken, // szögezem a testeit,
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Köszönöm Hetényi Zsuzsának, hogy figyelmembe ajánlotta a Chad Gadia-olvasatot, illetve Elie Wiesel
interpretációját (Wiesel, Elie. A Passover Haggadah. New York:Simon and Schuster, 1993).
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vi tsu der erd zikh tsvyoket pokndik di shtot... // ahogy a földhöz szögezi magát a himlős
város...
Golgot! // Golgota!
Shoyn tseyln kloysters op, vi tendlers nakhtishe, far got //A templomok mint az éjjeli árusok,
már számolják
dos zilber; // az ezüstöt istennek;
bay dayne trot // lépéseid közben / lépéseidtől
fun kroynen oysgeshnayt hot zikh a blendndike hogl! // a koronából vakító jégeső kezdett esni
– ikh klop arayn dem ersht tsvyok in zayne fligl // szárnyába belekalapálom az első szöget
oyf dayne hoykhe, kupe, bovldike vent... // magas, bábeli falaidba, Halom,
Oyf ershtn tropn blut fun dayne hent // Kezeid első csepp vérének
– a dorshtiker, a tfilediker logl, // – szomjas, ima-szerű bőr –
– shoyn untershtelt hot zikh dos moyl dos srefedike fun baginen... // –
már merészen jelentkezik a kezdetek égő szája...
N’bay dayne oysgeshmirte fis in vaysn troyer, // Fehér bánatban kovácsolt lábaid
vi nayntsn blinde magdalines // mint tizenkilenc vak [Magdaléna]
– fargebung betn neyntsn doyres!... // bocsánatért esedezik tizenkilenc nemzedék!... (23. vers)

A láb a határok átlépéséhez kapcsolódik, amelynek a keresztre feszítés kapcsán legalább
két értelmezését látjuk a bibliai szöveget alapul véve. Első intertextuális kapcsolatként a
János evangéliumában leírt jelenet ötlik eszünkbe, mely szerint Jézus Krisztus maga mosta
meg az apostolok lábát az utolsó vacsoránál (János 13). A fizikai megtisztulásból
eredeztetett spirituális tisztaság klasszikusnak nevezhető allegóriája mellett a láb a
keresztre feszítés és az azt követő történések leírásában is Jézusnak szinte személyes
attribútumává válik. Tudjuk, hogy Krisztussal egyidőben többeket is keresztre feszítettek.
Ugyanakkor a keresztre feszítettek közül egyedül Jézus lábát nem törték el a katonák.
(János 19:31-36) Ne feledjük, hogy a Di kupében nem találunk emberi test- vagy teljes
alakábrázolást, a pogrom gyilkosai mindenkit megcsonkítottak. Ezt példázzák a feldarabolt
testek, testrészek. Ezzel szemben a bibliai történetben a keresztre feszített Jézus az
egyedüli megkínzott, akit fizikailag halálában is épen hagynak az erőszak megtestesítői, a
katonák.
Ahogy az keresztre feszítés újszövetségi szövegkörnyezetében, úgy a Di kupe
szövegében is feltűnik Mária Magdolna alakja. Az Újszövetség szerint Jézus
feltámadásának szemtanújaként a feltámadás hírnöke is ő, a versben Jézus lábánál esedzik
megbocsátásért, vele együtt 19 nemzedék. Ha a nemzedékeket évszázadoknak tekintjük,
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akkor valószínűsíthető, hogy a huszadik, az irodalmi mű valóságán kívüli, de mégis
jelenlévő huszadik század az, amely nem kér és nem is kaphat bocsánatot: ez a huszadik a
nem érthető, bábeli, kaotikus század. Megszűnt a több ezer éves szövetség ember és isten
között, így hát nincs is senki, akitől az ember bocsánatot kérhetne. Isten elhagyja
kiválasztott népét, amelyet halomra ölnek, és még az utolsó tisztességet sem adják meg
nekik. Ebben a világban nincs már különbség élők és halottak között: “mir zenen do”,
vagyis az élők, a túlélők is a kupe részei.

5.5.4. Hegyek és fejek: Bábel tornya, Golgota és a kupe
Ahogy már láttuk, a bábeli jelző mind a Golgota, mind pedig a kupe jellemzője. A kupe
a versciklus folyamán halottak halmazából megszemélyesített és életre kelt heggyé válik.
Ez az azonosság a két halom, illetve hegy, valamint a jelzőként megjelenő bábeli torony
közötti további azonosságot sejtet. Mindenekelőtt a Golgota szó eredetére kell gondolnunk:
a szót az arámi ’koponya’ vagy ’fej’ szóból eredeztetik (Máté 27:33 és Márk 15:2), nevét
pedig minden bizonnyal az itt lezajlott kivégzések után hátramaradt koponyákról kapta.
A keresztre feszítés fontos mozzanata Jézus „megkoronázása”: mint ismeretes, Poncius
Pilátus katonái Jézust a zsidók királyának hívták, emiatt meg is koronázták őt: miután
palástot adtak rá, töviskoronát tettek a fejére (János 19:2). Markish versében a kupe kap
koronát, királynővé koronázza a lírai én, majd ettől kezdve Malke Kupe-nak, azaz Halom
Királynőnek szólítja. Malke Kupe koronája úszó csillagokból áll, ahogy Máriát is
csillagokból készült korona övezi, így tehát egyrészt Jézust az áldozati bárány eredetévé,
másrészt azonban annak párjává, avagy bizonyos értelemben ellenpólusává (férfi-nő, anyagyermek) emeli. Ez az értelmezési lehetőség is mutatja, milyen nagy jelentőséggel bír
Markish versciklusában a dualitás, a két- vagy többpólusúság.
Ahogy a cím értelmezésénél már utaltunk rá, a kupe ezen a ponton nem csak
nyelvtanilag nőnemű, de női alakot is ölt. A mitológiai archetípus szerint a nő alakjának a
jövőt, a termékenységet kellene jelképeznie. A termékenység jelen van a Di kupében is:
mind a Földhöz kapcsolódva (háromszor vetnek, kilencszer aratnak; méz és tej folyik a
földeken, egy magból száz serken a kocsányokon), mind az emberekhez (tizes ikrek),
azonban ahogy a versiklus művészi eszköztárára és megformáltságára általában, úgy
ezekre az elemekre is a halmozottság, a túlzás jellemző. A túlzott termékenység
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befogadhatatlanná, nonszenszé válik. A határok kitágulnak, majd átszakadnak, ezáltal a
régi rend felborul:
Shteyt oyf, ir, oyf moltsayt, geter gebrakhte // Keljetek fel, gyertek enni,
der tayvl mit „kibed” fun oyb’n vart aykh! // az ördög fentről „frissítővel” vár benneteket!
– „ es yom-toyvn Odem’s farshikerte kinder, //– „ünnepelnek Ádám részeg gyermekei,
es pashen zikh ale – di shof un di rinder, // mind zabálnak – a bárányok és a marhák is,
Oyf felder – i honik, i milkh vayse rint dort, // a mezőkön – méz és tej folyik,
un kerner in zangen – far eyntsikn – hundert!... // a magok a kocsányokon – egyből száz!

Un brustike leyber shoyn preglen zikh kretsik, // És nagymellű testek már ronggyá sütik
magukat
un shayers fun shefe tseshparn di vent zikh, // a csordultig teli csűrök falai szétfeszülnek
un shtroyene dekher fun ongeshtop platsn, // a szalmatetők a túlcsordultságtól darabokra
hullanak
vi froyen, vos trogn tsu tsendlingen gantse... // mint a nők, akik tizesikreket hordanak ki…
vi froyen, vos trogn tsu tsendlingen gantse... // mint a nők, akik tizesikreket hordanak ki… (14.
vers)

Ugyanakkor a kupe nem csak kaotikus volta miatt bábeli: a kupe Bábel antitézise is
egyben. Mindketten tornyok, halmok, égbe kiáltanak. Bábelt emberek építették, hogy
eljussanak Istenhez. Bábel az emberi telhetetlenség, de egyben az emberi lény – Isten által
meghatározott – határainak is szimbóluma. Az ember nem juthat fel Istenhez, és nem
rendelkezhet egyetlen, univerzális nyelvvel. Ezzel szemben a kupét, ha nem is tevőlegesen,
de – közbeavatkozása híján, passzivitásával – mégis Isten építette. A destrukció motívuma
mindkét esetben jelen van: mind Bábel tornyát, mind a kupét alkotó embereket Isten
semmisítette meg. Ha Bábel az isteni büntetés szimbóluma, akkor felmerülhet a kérdés,
hogy a kupe „létrehozása“ mögött vajon milyen intenció húzódik meg. A lehetséges
válaszok a versciklus által közvetített Markish-i világkép értelmezéséből rajzolódhatnak ki.

5.6. Az át nem vett tradíciók
Wolitz szerint Markish modern halotti éneket ír. Ezzel Wolitz azt is sugallja, hogy Markish
elfogadja a kinot hagyományát. Ugyanakkor az átvett intertextuális elemek mellett
legalább ennyire fontos, hogy megvizsgáljuk és számba vegyük a bibliai pretextusok azon
elemeit, jellemzőit, amelyeket Markish nem vett át.
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Láthattuk, hogy a pészahi geule-motívum nem csak a zsidó kollektív emlékezés és
történelemszemlélet szerint, de Markish-nál is kiindulópontként szerepel. Mindez
ugyanakkor magában hordozza a kérdést: vajon milyen Markish viszonya a második,
végleges, messiási geule-hez?
A Di kupe szakít a Roskies által idézett 3 résztvevős kommunikációs modellel. Az
avantgárd lírai én költőként és zsidóként érzi át a pogrom, az esztelen öldöklés
hiábavalóságát és fájdalmát. A tradicionális, Istennel folytatott kommunikációs szerepek
azonban már egybemosódnak, egy versen belül, egy gondolat keretén belül is
halmozódnak, ahogy a képi elemek is. A lírai én szinte tudathasadásos állapotba kerül,
ezáltal az egyes szám első személyű narrátor hol külső, hol belső szemlélő vagy aktív
résztvevő; hol a nép kiválasztott küldötteként perlekedik Istennel, hol a kupe hangján
szólal meg. A kommunikáció azonban emellett is egyirányú marad: Isten nem válik
kommunikációs szereplővé, nem szólal meg. A hallgatás ez esetben azonban nem a beszéd
hiányaként, hanem alapvetően Isten kommunikációjának nemléteként jelenik meg. A lírai
én ugyan folyamatosan megszólítja őt, de nem vár tőle választ. A költői felkiáltások,
blaszfemikus, arrogáns kérdések nem a kétirányú kommunikációt célozzák meg, hiszen
nem új információra várnak, hanem megkérdőjelezhetetlennek tűnő tényeket kérdőjeleznek
meg, így egyenesen Isten létében kételkednek.
Markish – ellentétben a bibliai tradícióval – a katasztrófát nem a nép bűneire adott isteni
büntetésként értelmezi. Hiányzik a veszélyre előre figyelmeztető próféta motívuma is.
Markish művének fontos alapja a kinot-tradíció, azonban épp a legismertebb, Jehuda
haLevi által írott cionidák tradíciójával szakít: Markish nem sóvárog Cion iránt sem térben
(azaz nem cionista), sem pedig szellemiségét illetően. Azzal, hogy a rombolás témáját az
évezredes zsidó hagyományok mellett legalább ennyire erősen keresztény motívumokkal,
Krisztus keresztre feszítésével állítja párhuzamba, egyértelműen az európai kultúra és
hagyomány mellett teszi le voksát.
A műben nyoma sincs messiási hitnek. Nincsen prófétai pozitív kicsengés, hiszen ha
Isten elhagyja népét, ha minden egész eltörött, akkor Isten szavahihetetlenné válik, nincs
szükség tehát közvetítő prófétára. Az apokaliptikus látomás, a napfogyatkozás (20. vers) a
világ végét vetíti előre. A vég utáni időkre pedig már nincs szükség látnokra.
Ha az emberi erőszak Isten tehetetlensége és vaksága miatt kiirtotta a termékenységet és
az építő erőt mind szellemileg, mind fizikailag; ha az élők eggyé válnak a holtakkal („mir

234

zenen do“), úgy értelmét veszti a bibliai szövegek optimizmusában előrevetített újjáépítés
is: nincs kinek, nincs mit, és nincs kivel.
Ha figyelmesen olvassuk a Markish-i szöveget, láthatjuk, hogy nem csak a zsidó
tradíciót fordítja ki, nem csak a zsidó tradíció hagyományából vesz át, illetve hagy ki
látványosan elemeket. A keresztény tradíciót sem veszi át teljes egészében. Így a keresztre
feszítés motívumának számos elemét megtaláljuk ugyan a műben, azonban a feltámadás
toposzával sem találkozunk, és nem látjuk a Jézus által a kereszten elmondott 22. zsoltárt,
vagy ennek bármely elemét sem. Mindennek két alapvető, és meglehetősen kézenfekvő
okát feltételezzük. Alapvető ok lehet, hogy Markish nem a keresztény teológia
szemszögéből közelít a keresztre feszítés motívumához. A Di kupe nem vallásos vers, a
bibliai motívumokat vallástól függetlenül értelmezi, illetve használja. A keresztre feszítés
Markish-nál nem kapcsolódik, a fentiekből adódóan nem is kapcsolódhat az emberiséget
megváltó Jézus alakjához. Láthattuk, hogy Jézus mint motívum ugyan megjelenik a
versciklusban, azonban elsősorban áldozati jelentéssel, nem az emberiséget megváltó,
keresztény, illetve optimista végkicsengéssel, továbbá a hangsúly nem Jézus alakjára,
hanem a keresztre feszítés motívumára helyeződik. A 22. zsoltár hiányának másik oka a
Markish-i világképben keresendő: nyoma nincs bizakodásnak, jövőbe vetett hitnek, és
Isten dicsőítésének. Ugyanakkor Ricoeur nyomán egy újabb magyarázatot is találhatunk. A
22. zsoltár kezdete nem más, mint panasz, amely vádként indul, majd Istenhez intézett
kérésbe hajlik át. A jelen dolgozatban is tárgyalt idő- és történelemszemlélettel párhuzamot
mutat a zsoltár felépítése: a zsoltár „lírai én“-je a távoli múlt felidézéséhez nyúl, amikor
még sértetlen volt az Istenbe vetett bizalom. (Ricoeur 361-363)
Markish is hasonló szerkezetet épít, azonban ő azon távoli időket idézi, amikor Isten
elhagyni látszott népét, amikor pusztulások következtek be. A zsoltár a panasz-könyörgésdicsőítés hármas szerkezetére épít, amelyben a könyörgésnek közvetítő szerepe van,
amennyiben tagadó könyörgés alakjában folytatja ugyan a panaszt, azonban az Istenbe
vetett bizalmat végig megőrzi. (Ricoeur 363) A versciklus ismeretében ugyanakkor
nyilvánvaló, hogy a Markish-i szövegben a felsőbb hatalomba, gondviselésbe, ok-okozati
összefüggésekbe vetett hit nélküli, a káoszban utat kereső, tudathasadásos állapotba került
lírai én miért nem tud ezen az úton járni. Mivel a keresztrefeszítés kifejezetten a feláldozás,
az értelmetlen áldozat jelentését hordozza magában, Jézus alakját és szerepét pedig
némileg átveszi maga a kupe, képzavar lenne Jézusnak az áldozatiságon túl bármely más
attribútumát megidézni. Hiába tehát a 22. zsoltár elején a vádló szavak, amelyek
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rokoníthatóak a Markish-i narrációval, a hit nemléte, illetve a Jézus-motívum alapvető
értelmezési különbségének okán a 22. zsoltár nem szolgálhat intertextuális háttérként a
Markish-i poéma számára.
A messiási hit, a prófétai szerep, az újjáépítés és a végső megváltás ígérete mind Isten
személyéhez kapcsolódó tulajdonságok. Markish világképéből való elhagyásuk tehát egy
újfajta Isten-kép megformálást vetítheti elő. A büntető Isten törődik népével: azért bünteti
meg az embereket, hogy jó útra térjenek, illetve hogy eközben megmutassa saját nagyságát
és jelenlétét. Egy népével nem törődő, igazságtalan Isten ebből adódóan messiásként sem
tisztelhető.
Ahogy maga a versciklus, úgy maga Markish is válaszúton, határon, küszöbön, áll, úgy
időben, mint szellemiségét tekintve is. Az irodalmon kívüli valóság világa forrong,
háborúzik, értékeket dönt romba, amire a költő ösztönösen is a tradíció és a modern, avagy
a zsidó és a keresztény-európai eszmetörténet vonzásában keresi radikális, új útját.
─ Vos zhse shrek ikh zikh a trit ton, // Miért félek megtenni egy lépést,
ikh in mit fun velt-tseris!... // én, a világ kettészakadásának közepén!... (2. vers)

A versciklus elején a világ kettészakadásának közepén úgy tűnik, a lírai én még fél
megtenni a világ darabjait elválasztó küszöböt átszelő lépést. A versciklus utolsó
darabjának értelmezése azonban megmutatta: bár a szimbolista felfogás értelmében nem
teremt új, teljes érvényű mítoszokat (ld. Bechtel 32 is), esztétikai bátorságával,
merészségével a világ eme kaotikus kettészakadásának közepén is sikerült az irodalmi
szöveg, a textúra révén szétválasztottnak tűnő tradíciókat, értékeket és motívumrendszereket egy vezérfonal mentén, a modernitás zászlaja alatt összekapcsolnia. Markishnál tehát ebben a műben a több kultúrához való kapcsolódás nem kettészakadást, hanem
tulajdonképpen megduplázott identitást eredményez (ld. Hetényi, Split in two), amely így a
művész számára újabb és újabb önmeghatározási, önértelmezési lehetőséget biztosít,
emellett pedig a leírhatatlan, megmagyarázhatatlan eseményre: a tömeges emberirtásra
adott válaszok megfogalmazását is lehetővé teszi.

5.7. Irodalom és vizualitás – A két kiadás borítóinak összehasonlítása
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Jelen dolgozatunkban a jiddis nyelvű irodalom és színház területén végbement
változásokra koncentrálunk, helyénvaló, ha kitekintenünk más művészeti ágra, elsősorban
a vizuális művészetekre is.
A jiddis kulturális centrumok, azaz például Moszkva, Kijev vagy Varsó szellemi- és
alkotóműhelyei sokban hozzájárultak a jiddis nyelvű kultúra hihetetlenül gyors
felvirágzásához. Az interdiszciplináris, közös munka egyik, talán legismertebb eredménye
a GOSZET és Marc Chagall rövid ideig tartó, de annál gyümölcsözőbb együttműködése,
amely a művészettörténet iránt érdeklődőknek igazi kulturális csemegéül szolgálhat.
Mindebből adódóan különösen izgalmas kihívást jelent a kutató számára, amikor a
különböző művészeti ágak képviselőinek közös alkotását veheti szemügyre. Ilyen
egyedülálló lehetőséget biztosít a Di kupe elemzése is: egyszerre két művészi nyelv
alkotásait is értelmezhetjük: az irodalom nyelvén alkotó Markish-ét, és a képi vizualitás
nyelvén Markish szövegére reflektáló grafikai ábrázolásmódokat. Miután a Di kupe két
szövegváltozatban él: a varsói és a kijevi kiadás szövege, ahogy láttuk, bizonyos
mértékben különbözik egymástól, a két kiadáshoz két, különböző címlap is tartozik. A
varsói, 1921-es kiadáshoz Henryk Berlewi,117 az egy évvel későbbi, 1922-es kijevi
kiadáshoz pedig Joszif Csajkov118 készített borítót. A következőkben a két címlapot
egymással is összehasonlítjuk, de eközben nem térünk ki a két szövegváltozat közötti
különbségekre, illetve ezeknek az alkotókra gyakorolt esetleges hatását sem firtatjuk.
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Berlewi, Henryk (1894, Varsó – 1967, Párizs) 1894-ben Varsóban született asszimilált zsidó család
gyermekeként. Varsóban, Antwerpenben (1909-10) és Párizsban (1911-12) tanult. 1913-ban visszatér
Lengyelországba, ahol aktív szerepet vállal a lengyel művészeti körök életében.1918-tól visszatér zsidó
témákhoz, amelynek hatására a jiddis irodalmi, színházi és művészi körök egyik legismertebb és
legkedveltebb alakja, a Di Khalyastre csoport meghatározó művészeti iránymutatója lesz. Ebben az időben
köt szoros és mély barátságot számos költővel, így Uri Tsvi Grinberggel és Perets Markish-sal is, melynek
gyümölcse többek között a Di kupe vagy a Radio című Markish-poémákhoz készített címlapterve is. 1921-től
dolgozik együtt El Liszickijjel is, akinek mind illusztrátori, mind topográfusi munkássága nagy hatást
gyakorol rá. 1922-ben Berlinbe költözik, ahol idejét a „mechano-faktura” névre keresztelt, mindent átfogó
művészetelméleti rendszere kidolgozásának szenteli. A jiddis expresszionizmus egyik legmeghatározóbb
képzőművészeti képviselője, alkotásai az Uri Tsvi Grinberg által szerkesztett, 1922-23-ban Varsóban és
Berlinben kiadott Albatros című folyóiratban jelennek meg, melyet a kritika a lírai, prózai, grafikus és
tipografikus értékek ötvözésének mérföldköveként tart számon a kelet-európai jiddis művészet történetében.
(Mazower, David. „Henrik Berlewi.” The Mendele Review: Yiddish Literature and Language 2005. április
15. http://yiddish.haifa.ac.il/tmr/tmr09/tmr09005.htm)
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Csajkov, Joszif (1888, Kijev – 1979, Moszkva) 1888-ban született Kijevben. Szobrász, grafikus ,
pedagógus és művészetteoretikus. 1910 és 1913 között Párizsban tanul Natan Aronson tanítványaként, első
kiállítását már 1912-ben ünnepli. 1913-ban részt vesz a párizsi Őszi Szalonon. 1914-ben visszatér
Oroszországba, ahol aktív szerepet vállal zsidó kulturális szervezetekben, így például a kijevi Kultur Lige
képzőművészeti szárnyának alapító tagja lesz. Eközben könyveket illusztrál és szobrászatot tanít. 1921-ben
jelenik meg jiddis nyelvű könyve, a „Skulptor”, melyben avantgárd szemszögből határozza meg a
szobrászatot, majd definiálja annak az „új zsidó művészetben” betöltendő szerepét is.1922-23-ban Berlinben
dolgozik, ahol a szovjet művészetet népszerűsítő kiállításokon is szerepel. 1925-ben csatlakozik a Szovjet
Szobrászok Egyesületéhez. 1912-30 között szobrászatot tanít.
(forrás: http://www.judaicacenter.kiev.ua/index.php?lang=3&menu_id=315)
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Mindkét címlap erőteljesen konstruktivista szemléletmódot tükröz, ugyanakkor alapvető
eltérés mutatkozik az alkalmazott geometriai formákban: Berlewi a háromszög alakja köré
építi fel alkotását, ezzel a hegy motívumát helyezi előtérbe. Csajkov vele szemben bár
alkalmazza a háromszöget, ezzel is a hegyet jelezve, a hangsúlyt a körre helyezi: ezen
belül helyezi el a címlap műfajának központi, kötelező elemét: a címet. Ugyan nem azonos
körön belül, de a szerző neve is egy kör kontextusában látható a központi, nagyméretű
körön kívül.
Szintén fontos különbség kettejük képi ábrázolása között, hogy míg Berlewi kizárólag a
geometriai háromszög-formákat: csúcsos, egymásra halmozott alakzatokat alkalmaz, addig
Csajkovnál alakábrázolást is látunk. Ezáltal a csajkovi vizuális megjelenítés erősebben a
szüzsére, a történésre, az akcióra, a mozgásra fókuszál. Az ábrázolt mozgás-részlet a
halottak elhordásának – avagy halomra hordásának? – aktusát ábrázolja, amelyben a
halotthordók fekete alakok, fekete folt-arccal, míg a halott ennek az inverze: fehér figura,
fekete folttal az arca helyen. Az akcióban lévő emberi alakzatok ábrázolása mozgásban
tartja a képet, illetve hangsúlyozza az ember, a humánum szerepét, illetve felelősségét is.
Csajkov dinamikus ábrázolásának azonban nem csak a mozgás vizuális megjelenítésében
rejlik a titka. Az álló formátumú lap egyik oldalán a költő nevét, a vele szemközti oldalon
pedig a vers címét láthatjuk, de: tükörírással, mintha a lap közepén egy tükör húzódna. Így
az alkotó neve és művének címe egymás tükörképeként jelennek meg, amelyet az alkotásra
valamint az alkotó és műve közötti viszony kérdésére reflektáló filozófiai állásfoglalásként
is értelmezhetünk. A borítót tehát „fejjel lefelé” tartva is olvasható információt hordoz, sőt:
ránk hagyja annak döntését, hogy mit kívánunk „fent”, és mint „lent” elhelyezni. Másként
szólva mely információt tartjuk fontosnak, és a hagyományos írás és olvasási konvenciók
szerint helyezzük el, és ezzel szemben mely információnál használjuk az elidegenítést
azáltal, hogy megnehezítjük a befogadást, amivel persze az olvasást deautomatizáljuk, és
egy enigma megfejtéséhez hasonló folyamat keretében az olvasót igazán aktív szereplővé
tesszük. Csajkov képe tehát arra ösztönzi az olvasót, hogy fejét vagy a lapot forgassa.
Ezáltal azonban a központi körben látható halotthordók is mozognak, és a befogadó
valóságában is mozgásba lendülnek, szinte életre kelnek.
Bár Berlewi címlapja kevéssé dinamikus, mint Csajkové, azonban a címlap
tradicionálisan meghatározó elemei nála sem automatikusan szembetűnőek. A szinte
kizárólag a hegyvidéket vagy lángnyelveket eszünkbe idéző, égbe törő háromszögeket
látva külön erőfeszítést, esetleg külső rávezetést igényel a szerző nevének és a cím
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betűinek megkülönböztetése a hegyektől, mivel a betűk szinte a hegyek között bujkálnak.
Itt kell megjegyeznünk, hogy Csajkov betűinek ornamentikája nem zavarná önmagában az
olvasást, Berlewi betűi azonban erősen fragmentáltak, szétszaggatottak, ami tovább
nehezíti az egyes betűk határainak meghatározását és ezekből a betűk, majd pedig a szavak
rekonstruálását.
A csajkovi kör és a kör vonalához illeszkedő szövegelhelyezés valószínűleg a körnek
köszönhetően harmonikusabb világlátást tükröz, mint a szakadt, ég felé törő, éles-csúcsos,
szögletes és fragmentált Berlewi-féle megjelenítés. Mindazonáltal mindkét műről
elmondhatjuk: bravúros, eredeti és meghökkentő, a megszokottól eltérő és a befogadót is
újszerű gondolkodásra sarkalló megoldásokat használva mindkettő méltó társa a Markish
által alkotott nagyszerű szövegnek. Bár bizonyára hosszasan sorolhatnánk a nyelvi és a
képi alkotások egymással való kölcsönhatásait, ehelyütt csupán két momentumot emelnénk
ki.
Először: mind Markish, mind Berlewi, mind pedig Csajkov alkotásánál a szöveg és a
vizualitás együttes megjelenésével és egymásra gyakorolt hatásával találkozunk. Míg
Markish expresszionista ábrázolásmódjának egyik legfőbb jellegzetessége újszerű, elemi
erővel feltörő, mély hatást gyakorló képalkotásában van, addig a vizuális művészet
területéről érkező Berlewi és Csajkov a betűkkel: a szöveggel okoz igazi meglepetést a
nézőnek-olvasónak. A különböző művészi kifejezésformák, azaz a különböző matériumok
tehát nem éles határral különülnek egymástól, sőt: átjárhatóak. A különbség a techné-ben,
a megmunkálásban van.
Másodszor a vizuális műalkotásokat tekintve meglepő, hogy mindkét esetben a cím és a
szerző neve kerül elrejtésre, e két információ kerül ki az automatikus dekódolás
mechanizmusa alól. Mindez az alkotóról és az általa adott, önkényesen választott címről
magára az önálló műre és az olvasó által generált értelmezés folyamatára irányítja a
figyelmet. Ezen túlmenően pedig azzal, hogy a borítók a Markish-i szöveg egy-egy
meghatározó, emblematikus motívumát kiemelve és erre építve hoznak létre egy újabb
műalkotást, újabb intertextuális réteget képeznek a Di kupe amúgy is mélyen és több
rétegben átszőtt szövegek közötti kapcsolatrendszerében. A hagyomány mindhárom alkotó
művében a modernitás, az új idők szellemében kerül újraértelmezésre, amellyel
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mindhárom esetben egy-egy új és önálló, szekuláris, de mégis a hagyományokkal szorosan
kapcsolódó119 avantgárd mű keletkezik.

5.8. Összefoglalás
Markish Di kupe című versciklusa a tradíció és a modern keresztútján áll. Olyan modern
költemény, amely nem értelmezhető a zsidó tradíció, liturgia és történelem beható ismerete
nélkül.
Bár a mű erősen expresszionista, expresszionizmusa elsősorban a költői és művészi
eszközökre, a képalkotásra, illetve a szövegalkotás ritmusára, fragmentáltságára, a költői
eszközök halmozott használatára jellemző. A versciklus szövegszervező elemei a teljes
mértékig meg nem fejthető, többszörösen kódolt képek és szimbólumok. Ennek hátterében
a két irányzat közötti szoros kapcsolatot is vélhetjük, de a kulcs a világ
meg(nem)ismerhetőségének azonos tapasztalata is lehet. A szimbolizmus egyik fő
gondolata, mely szerint a világ, ahogy maga az emberi gondolkodás is, teljességében
megfejthetetlen, lezáratlan, több rétegű és több értelmű szimbólumok rendszeréből épül
fel. A szimbolisták Wagner, Nietzsche és Schopenhauer hatására egy általános érvényű,
Gesamtkunstwerk-ben, „szobornoje iszkussztvo“-ban és a kollektíven átélhető mítoszok
megalkotásában látták a művészet feladatát. Ezzel szemben Markish, akinek a Di kupében
látható világképe poszt-nietzschei hatásokat is mutat (Gott ist tot), a káoszt, a világ
kettészakadását, a határok egymásba fordulását látva már nem képes egyetemes mítoszt, új
tartalommal megtöltött új értékeket alkotni. Modernségét mindenekelőtt az expresszív
eszközökkel megformált, zsidó-keresztény tradíció kontextusába helyezett párhuzamok, és
ezáltal új jelentésrétegű szimbólumok valamint ezek rendszerének kiépítésében láthatjuk.
Végül utaljunk egy további érdekességre: A héber dátum évszámát a héber betűk
számértékéből kapjuk meg. A versciklusban szereplő héber dátum betűit azonban úgy is
olvashatjuk, mint a héber „tirpa” szót, melynek jelentése ’meg fogsz gyógyulni’. Ez az
optimista látásmód nem jellemző Markish világnézetére, sőt, a formailag tradicionalista
összeolvasás felveti a keserűen ironikus, akár a keresztény Jézus-motívum keresztény
teológiai szerinti olvasat megkérdőjelezésének értelmezési lehetőségét.
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Berlewi és Csajkov is természetesen – jiddis nyelvű szövegről lévén szó - héber betűket használ, Berlewi
a kiadás dátumaként egyenesen a héber dátumot tünteti fel.
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6. ÖSSZEFOGLALÁS ÉS KO%KLÚZIÓ
A jiddis csupán száz éve számít hivatalosan a zsidóság egyik nemzeti nyelvének, s noha
korábban is létezett jiddis nyelvű irodalom és kultúra, a századforduló időszaka
választóvonalként értelmezhető, mert ez és a 20. század eleje a kelet-európai zsidóság
történetében a nemzeti tudat (azaz egyfajta identitás) kialakulásának ideje. Ebből adódóan
az egyéb európai nemzetek nyelvéhez és nemzeti kultúrájához viszonyítva helyzete
szokatlan.
Egy többnyelvű társadalomban a nemzeti nyelv deklarálása tudatos és szándékos
folyamat, amellyel kapcsolatban különösen fontos és összetett, a kisebbségi léttel
összefüggő kérdések is figyelmet érdemelnek. Az 1908-as Czernowitz-i konferencia ténye
és eredménye azonban egy központi tényezőre irányítja figyelmünket: a nyelv, a választás
és ezen keresztül a nemzeti identitás lehetőségének kérdésére.
Interdiszciplináris kutatásunk folyamán a választás és a nyelv összefüggésében három
alapvető kérdés megválaszolását tűztük ki célul. Elsőként a tudatosan választott nyelv
tényéből kiindulva az alkotónak a jiddishez, illetve általában az alkotás nyelvéhez való
viszonyának kérdését. Második kérdésként a kulturális hovatartozás meghatározása merült
fel. Tény, hogy a 20. századi modern szovjet-jiddis kultúrát meghatározó alkotók egyedi
tapasztalatra tehettek szert: ismerték, megismerték a nyugat-európai nyelveket és
kultúrákat, az európai kultúra, művészet és irodalom klasszikus és modern képviselőit és
nyitottak voltak irántuk, ugyanakkor mindannyian jól ismerték a vallási és bibliai tradíciót
is. Ezen ambivalencia ismeretében azt kívántuk vizsgálni, hogyan befolyásolja a több
kultúra ismerete saját tradíciójukhoz való viszonyukat, hogyan jelenik meg ez műveik
intertextualitásában, milyen befolyással van-e művészi önmeghatározásukra.
A jiddis művészi nyelvnek választásával (a valláshoz kapcsolódó héberrel ellentétben)
az alkotók célja egy szekuláris és avantgárd kultúra megteremtése volt, ezért azt is
vizsgáltuk, milyen művészi eredményeket, válaszokat szült a több ezer éves tradíció és a
modernitás találkozása.

A modern jiddis irodalom megértéséhez a jiddis nyelv sajátosságait illetve a
hagyományos kelet-európai életforma jellemzőit is figyelembe kell venni, tudnunk kell,
hogy a jiddis nyelvnek talán legfontosabb sajátossága nyíltsága és befogadókészsége,
241

amely abból ered, hogy egy, a történelme során gyakran vándorló, vallása által szilárdan
meghatározott népcsoport köznapi kommunikációjának nyelve volt. Funkciója szerint a
csoporton belül beszélt, hétköznapi közlekedőnyelvként használták, így mind a csoport
vallásos funkciót betöltő belső nyelve, mind a csoportot körülvevő, a csoport és a külvilág
közötti folyamatos interakciók nyelvei is aktívan nyomot hagytak rajta.
A jiddis hű képet ad a társadalomról is, amely beszéli: a nyelvet beszélő közösség
történelme, szokásai, hagyományai és egyéb sajátosságai is jól nyomon követhetőek a
nyelvben.
A jiddis kultúra és gondolatvilág fejlődésében meghatározó szerepet kap a folklór,
amely szorosan kötődik a bibliai és vallási, avagy misztikus hagyományhoz, például a
Kabbalához is. A jiddis művészeti alkotások – mind szöveges, mind vizuális alkotások –
esetében alapos hebraisztikai tudás szükséges a minél szélesebb körű megértéshez.
Másrészről a dialektikus hagyományt követő, problémafelvetésre és megoldásra
koncentráló, héber terminológiával élve a kashe-terets elvére épülő tanulási módszer a
jiddis anyanyelvi beszélő számára ismerős narrációvá emelte mind a kérdés-válasz
struktúrában való gondolkodást, mind az erre visszavezethető belső dialógust is, amely az
irodalmi művekben narratív technikává lépett elő.
A jiddisre jellemző nyelvi leleményesség, játékosság nem csak megtalálható a modern
jiddis alkotásokban, de vélhetően alapot szolgáltatott a nyelvi kísérletezéshez is. Így
fokozatosan és elég gyorsan kiküszöbölhetővé vált az az űr, amelyet a nemzeti nyelven
íródott, több száz éves nemzeti irodalom hiánya jelenthetett. A frazeológiai szókapcsolatok
jellemzője a gyakran abszurd képi erő és játékosság. A jiddis és a héber sajátos
szimbiózisban él, ám a népies rímpárokat tanulmányozva azt is láthatjuk, hogy a jiddistől
nem idegen a nyelvi szekularizáció sem: a szent szövegekből eredeztetett vagy idézett
szavakat hétköznapi kontextusba helyezve esetenként teljesen új jelentésréteg is nyerhető.
A tradicionális, nemzeti szépirodalmi hagyomány hiányához kapcsolható a hontalanság
motívuma is, amelyet mind pozitív, mind negatív tapasztalatként folyamatosan
megtalálunk az irodalmi művek témái között. A haza és nyelv hiánya egyrészt hátrány,
másrészt azonban a szabad választás lehetőségét nyújtotta. Az aktuális ideológiai
hatásoktól eltekintve ez a tapasztalat is fontos szerepet játszhatott a poliglott környezetből
származó írók és költők tudatos nyelvválasztásánál.
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A folklórhoz és a modern szovjet kultúra megjelenését megelőző jiddis kulturális
virágkorhoz talán a színház és Chagall tevékenysége kötődik legerősebben. Érdeklődésünk
tárgyát a GOSZET, azaz a jiddis színház tevékenységének moszkvai korszaka képezte. A
pétervári igazán innovatív színházi munka nem hozta meg az áhított sikert és a zsidó
értelmiségi közönség elismerését, bár a kritika értékelte merész és újszerű bemutatóit.
Ezért Moszkvába költözésük után nem csak az új város, de a konkurencia (a héber nyelvű
Habima, valamint a számos művészszínház) jelenléte is arra sarkallta a társulatot, hogy
művészi programjának kidolgozása és megvalósítása mellett olyan előadásokat állítson
színpadra, amelyek nagyszámú és visszatérő törzsközönséget vonzanak. A kortárs,
modern, nehéz darabok helyett elsősorban könnyed szórakozást ígérő repertoárt állítottak
össze. Az első előadásokra Chagall készítette a kosztüm-, díszlet-, és sminkterveket is.
A színház újdonságának lényege az első időszakban bemutatott, elsősorban Goldfaden
és Sholem-Alekhem örökségére épülő darabokban mutatkozik meg legjobban. Granovszkij
művészi programját Erika Fischer-Lichte terminusával élve a Retheatralisierug des
Theaters definíció jellemzi legjobban, melynek lényege, hogy a vizuális elemek
(díszletek, maszkok, kosztümök illetve a nézőtér dekorációja), a mozgás (mozdulatok,
tánc, akrobatikus elemek), a zene (kísérő, aláfestő melódiák, énekes betétek) és a
párbeszédes részek összjátékával sajátos Gesamtkunstwerk születik. A színpad és a nézőtér
egyetlen egésszé válik, így a néző is a produkció része lesz. Az esztétikai program fontos
eleme az irónia és a groteszk megjelenése, ez elsősorban a tipikus stetl-beli kisember
figurájának ábrázolásában érhető tetten. Művészi programjával Granovszkij meglátásunk
szerint sajátos népi-nemzeti színházat alkotott, amely elsősorban tematikáját tekintve a
hagyományban gyökerezik, azonban számos modern színházi technikát és ábrázolásmódot
is felvonultat. Modernizmusának egyik jele az elsősorban a húszas évek második felében
kedvelt eszközzé vált szent és profán ütköztetése. Nem titkoltan az ideológiai mondandó
(stetl- és vallásellenesség) közvetlen kifejezésére használták, miközben az erős ellentét a
groteszk és az irónia hatását is jelentősen fokozta.
Fontosnak tartottuk megvizsgálni azt is, hogy mi különbözteti meg Granovszkij sajátos
népszínházát az általuk elutasított 19. századi, főleg Goldfaden nevéhez köthető színháztól,
hiszen látszólag sok hasonlóságot mutatnak. Mindkettejük munkásságát leginkább a
népszínház szóval jellemezhetjük. Mind Goldfaden, mind Granovszkij úttörő szerepet
vállaltak a jiddis színház történetében, de míg Goldfaden az aktuális problémákkal
foglalkozva, didaktikai okokból teremtette meg jiddisül beszélő, zsidó színházát, addig
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Granovszkij művészszínház alapításában gondolkodott. Goldfaden színháza a nép színháza
volt. Ezzel szemben Granovszkij az értelmiséget célozta meg nemzeti nyelven előadó, a
folklórban gyökerező darabokat groteszk szemszögből és kidolgozott művészi program
szerint bemutató színházával.
Granovszkij

előadásainak

kulcsfontosságú

elemei

a

tömegjelenetek,

ezért

dolgozatunkban ezeknek is kiemelt figyelmet szenteltünk. A jelenetek karneváli ábrázolása
a Dionüszosz- és karneváli kultusz elméleteinek megidézését tette szükségessé.
Granovszkij tömegjelenetei egyedi módon foglalják magukba a modern és a tradíció
elemeit. Egyrészt Max Reinhardt modern színházának expresszív tömegjeleneteiből merít
ihletet, másrészt azonban karneválja a zsidó-jiddis folklórban gyökerezik, és elsősorban a
nevetés és a groteszk emocionális hatására épít. Azt, hogy a szöveg másodrendű elemmé
vált, azonban az előadások üzenete a Gesamtkunswerk további, jól proporcionált
elemeinek segítségével is kifejezésre jutott, jól tükrözi az előadások kitartó sikerének
illetve a nagyszámú, jiddisül egyáltalán nem beszélő néző megjelenésének ténye is.
A színház esztétikai programjában és hatásmechanizmusában kiemelt szerepet játszanak
Chagall festményei. Annak ellenére, hogy Chagall a képzőművészetet, a vizuális
ábrázolásmódot képviseli, láthattuk, hogy a modern és a tradíció elsősorban a szent és
profán ütköztetése, illetve a nyelv és a szöveg tudatos használata legalább olyan fontos
szerepet tölt be Chagall művészetében is, mint az irodalmi alkotások esetében. Az ironikus
szemléletmód és a groteszk görbe tükrének segítségével távolságot teremtettek az ábrázolt
világ és a befogadó között, amellyel a folklór, a jiddis nyelv képiessége és az ebben
gyökerező sztereotípiák recepciója is dezautomatizálódott.
A színházat követően az időben is néhány évvel később keletkezett irodalmi alkotások
felé fordultunk. Ahogy bevezető fejezetünkben jeleztük, meglátásunk szerint a modern
szovjet jiddis kultúra legalább annyira erősen gyökerezik a tradícióban, mint amennyire
modern. A jiddis nyelv tudatos választás eredménye, amelyből több konklúziót is
levonhatunk. Az irodalmárok többsége héberül és oroszul kezdett írni, mielőtt jiddis
műveket szerzett volna. A szemléletváltás egyértelmű: a jiddis preferálásával elvetik a
cionista konnotációjú hébert, azaz nem vágynak az ó-újhaza, Palesztina irányába. Elvetik a
héber tradicionális-vallási kötődését is, azaz szekuláris művészet megteremtésén
dolgoznak. Mivel azonban a modern irodalom céljainak nem megfelelő a 19. század végén
kidolgozott jiddis irodalmi nyelv, egyszerre válik égető szükséggé és kreatív lehetőséggé a
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művészi nyelvalkotás, nyelvteremtés. A jiddis nyitottsága és befogadása erre kifejezetten
alkalmassá teszi ezt a nyelvet. A jiddis nyelvi közösséget vizsgálva azt érezhetjük, hogy a
modernizációs reformtörekvés ambivalenciát rejt, hiszen a megújított nyelvet és az ezen
születő alkotásokat a jiddist eredetileg beszélő, kevéssé művelt, széles néprétegek
egyáltalán nem értik. Vizsgálódásaink eredményeként azt láttuk, hogy ez az ambivalencia
nem alakult ki, hiszen a modern jiddis költők már nem a maszkilok népművelő
tevékenységét folytatják. A Vilnában kiadott Literarishe Monatsshriftn első, 1908-ban,
azaz a csernovici konferencia évében megjelent számában így ír:
„Az irodalom nem létezhet, nem tud szabadon és széles(en) [skálán] fejlődni, ha kevéssé fejlett olvasóra
támaszkodik, ha azoknak a szellemi-esztétikai igényeit elégíti ki, akiknek semmiféle hozzáférése nincs más
népek kultúrájához. A jiddis irodalom egészen mostanáig ilyen olvasói rétegekre támaszkodott. Fő
felhasználója alacsony kulturális szinten állt, és maga az irodalom is primitív és egyszerű volt. Az értelmiség
a nemzeti-kulturális munkából szinte egyáltalán nem vette ki a részét. [Az értelmiség] Legnagyobb része más
népek kultúrája mellé állt. A jiddis értelmiség belsőleg nem azonosult az idegen kultúrával, csak a jiddis
kultúra eredményeitől fordult el mind külsőleg, mind belsőleg.” (Shmeruk 72)

A deklaratív írásból is kitűnik: a modern jiddis művészet kizárólag az értékteremtő
művészi önkifejezés eszköze és útja kíván lenni. A művészek célja a jiddis és a modern
jiddis kultúra egyéb európai nemzeti nyelvekkel és kultúrákkal való, azonos szintre
emelése, a jiddis irodalom pedig a jiddis nyelvű értelmiség aktivizálásával a jiddis nyelven
születő magas kultúra részévé kíván válni.
A modern szovjet jiddis irodalom bő tárházából vizsgálódásunk középpontjába két
művet állítottunk: Dovid Bergelson Opgang című regényét és Perets Markish Di kupe című
poémáját. A két alkotó és a két mű is műfajának egy-egy kiemelkedő, de kevéssé kutatott
alkotása. Mind Bergelson, mind Markish művészetében fordulópontot hozott a forradalom
illetve a világháború, Markish esetében az 1920-as évek pogrom-élménye is. Mindkét
alkotó jellemzője a folyamatosan új művészi kifejezésmódok keresése, a művészi
sokszínűség. Mindkét mű ötvözi a tradíciót és a modernitást, valamint egészen sajátos
értelmezésben láttatja a szentet és a profánt – mind tematikáját, mind művészi
megformálását illetően. Mindez részben azonos, részben különböző megjelenési formákat,
egyedi térértelmezést és képalkotást eredményez.
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Dovid Bergelson művészetében elsősorban az 1920-as évektől kezdődően érhető tetten
a háború és a polgárháború felé való fordulás, amely az expresszionizmus folyamatos
térnyerését eredményezi műveiben. A forradalom után illetve hatására keletkezett
műveiben a tér nem strukturálható világos hierarchia szerint. A nagyváros és a stetl között
térbeli szakadék keletkezése figyelhető meg, a korábbi térbeli egységek pedig kisebb,
egymással nem mindig kapcsolódó elemekre esnek szét. A tér dezintegrációjának egyik
jellemzője a „dejudaizáció”, azaz a zsidó jelenlétre utaló jelektől mentes térábrázolás
megjelenése. Meglátásunk szerint Bergelson Opgang című kisregénye, melyet 1913-ban
kezdett írni, de csak 1919-re fejezte be és jelentette meg, eme változást jelzi előre. Maga
Bergelson is egy korszak zárásaként tekint rá, amelyet magánlevelezése is alátámaszt. Míg
narratív technikáját nézve az Opgang a korai művek sorozatába illeszkedik, addig tér- és
idő-ábrázolása már új irányt sejtet.
A mű látszólag Meylekh, a patikusfiú öngyilkossága körül forog; a szereplők ennek
okait keresik. Eközben fény derül az egyes szereplők Meylekh-hez és egymáshoz fűződő
kapcsolatára is. Meylekh gyerekkori jó barátja, Khayim-Moyshe, és három női főszereplő
(akik mind gyengéd érzelmeket is ápoltak Meylekh irányába) igyekeznek az öngyilkosság
okát feltárni. A regény nem lineáris szerkezetű, így nem nyújt ok-okozati, tényfeltáró
elemzést. A regényben – hasonlóan Markish poémájához – számos síkon találunk
összefüggéseket, melyek egyrészt újabb párhuzamokra, újabb értelmezési lehetőségekre
vetnek fényt, másrészt azonban gátolják a regény teljes megértését. A regény belső
valóságának összetettsége valószínűleg a világ megérthetetlenségét, az átfogó, nagy
igazságok megszűntét is jelképezi. A többértelműséget nagyon jól szimbolizálja a cím is:
Yudel Mark szótára tíz különböző jelentést tart nyilván, melyek szinte mindegyike
releváns

lehet

a

mű

értelmezésében.

A

világ

mint

„nagyszerű

egész”

megismerhetetlenségét tükrözi a mottó is, amely egy fragmentáltan közölt idézet Ezékiel
könyvéből. Maga a mottó a szent és profán sajátos értelmezését is hordozza: Bergelson
elhagyja az istennek tulajdonított szavakat, sajátosan „megvágja” a bibliai szöveget, így
deszakralizálja a bibliai idézetet. Az idézet központi motívuma, azaz a falon való átrontás
lotmani terminológiával élve határvonal áttörését jelenti. A bibliai kontextusban látható
bálványimádat akár aktuálpolitikai értelmezést is adhat a műnek, de a falon való áttörést
követően újabb falba való ütközés a világ megismerhetetlenségére is vonatkozhat. Az,
hogy a bibliai szöveg szerint az ajtó mögött történő eseményeket, a bálványimádó
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közösséget Ezékiellel egy résen át láttatja isten, a regény narrációs technikájára vonatkozó
üzenetként is értelmezhető.
Az Opgang narrációja egyértelműen Flaubert hatását tükrözi. Ahogy említettük, elveti a
lineáris cselekményvezetést és megnöveli a fabula és a szüzsé közötti távolságot, így
nyilvánvalóan az epikum feloldására törekszik. A mű központi építőeleme a hangulat,
amelynek hordozói a szereplők, természeti jelenségek, napszakok, avagy tárgyak. A
dialógusok helyett jellemző a monológok jelenléte, melyekben a kimondott szavak és
elképzelt gondolatok nem feltétlenül különülnek el. A kisszámú dialógus esetében pedig
jellemző, hogy ezek nem válnak el gondolatjellel a szövegtől. Gyakran egyes szám
harmadik

személyben

hangzanak

el

eredetileg

egyes

szám

első

személyben

megfogalmazott kijelentések is. Az odaértett, implicit narrátor szerepe nem csak a
dialógusok közvetítésében, de a regényszöveg megformálásában is tetten érhető. Az ő
jelenlétét tükrözik a fragmentáltságot jelző szaggatott vonalak, melyek látszólag
fejezeteket jelölnek, avagy a nem jiddis nyelvű szövegek megjelenése: hol jiddis szabályok
szerint átírva, hol cirill betűkkel, oroszul.
Az epigráffal illetve a címmel már jelzett többértelműség, egyszerre több világhoz való
tartozás a szereplők kettős vagy több értelmet hordozó, „beszélő nevében” is
megmutatkozik. A stetl maga dejudaizált helyszín, csak néhány emblematikus elem, így
például a Talmud-Tóra iskola emlékeztet a hagyományra. Még a héber nevekkel
rendelkező szereplőket sem köti nevükön kívül semmi más a valláshoz. A stetl átmeneti
térré válik: innen indulnak vagy csak vágynak elindulni, valamint a nagyvilágban kudarcot
vallott hősök ide érkeznek meg. Meylekh neve ’király’-t jelent, azonban azt, hogy Meylekh
minek a királya, mi felett uralkodik, expliciten nem tudjuk meg – a megoldás a mindenkori
interpretátortól függ. Meylekh barátja, Khayim-Moyshe nevében egyszerre egyesíti az
életet és Mózes figuráját. A fiúk atyai barátja, Yitshok-Ber a bibliai Izsák és a medve
motívumát hordozza magán.
A természet központi szerepet játszik a műben: nem csak a hangulat fokozására
alkalmaz Bergelson természeti jeleneteket, metaforákat. A terek szemiotikáját vizsgálva
megállapítottuk, hogy a stetl mellett az erdő az Opgang központi tere. Ugyanakkor azt is
láttuk, hogy a hagyományos, mitológiai térszemiotikának az ellentéte rajzolódik ki az
regényben: az erdő és az erdei ház a „pozitív”, a „saját”, míg a város és a városban
található ház a negatív, a halál terévé válik. Ezzel magyarázható az is, hogy Meylekh a
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városban követ el öngyilkosságot, illetve hogy Khayim-Moyshe az erdei házban találja
meg a szerelmet.
A teret vizsgálva azt láttuk, hogy a struktúra több dimenzió szerint tagolható. Az erdő és
a stetl oppozíciója mellett a fent-lent térbeli dichotómia is fontos szerepet kap. A temető,
ahol Meylekh nyugszik, egy dombon található, azaz a város felett áll. A természet mellett
az égitesteknek is kiemelt szerep jut: a nap éget és perzsel, ezzel nem csak a kínzó üresség
hangulatának megteremtését támasztja alá, de túlzott jelenlétével (jegyezzük meg, hogy a
hiperbolikus kozmológia Markish költői világának is jellemző eleme) az éltető napfény
helyett az égitest ember feletti, pusztító hatalmát is kifejezheti. A két fiú közös hobbija a
távoli szférák, a csillagok kémlelése. Hobbijukat az erdei ház tetején űzik. Meglátásuk
szerint a világról már mindent elmondtak, nincs mit mondani róla, azonban a távoli szférák
felfedezése kiutat jelenthet a pusztuló jelenből. Az asztronómiával a tanulást azonosítják,
így a „ködös szférák” kifejezés ironikus utalás lehet a zsidó miszticizmusra és a Kabbala
tanításaira is. Az elvágyódás térben is megfogalmazódik: a két fiú elvágyik a stetlből,
elsősorban az erdei házba. Az erdei ház tetején ülve pedig, ahogy láttuk, a ködös szférák
felé. Azáltal, hogy Meylekh halálában a stetl feletti térbe kerül (hiszen a temető dombon
helyezkedik el), tulajdonképpen beteljesítette álmát.
A két fiú figuráját és egymáshoz való viszonyát jól jellemzi a narráció is. Dialógusaik
filozófiai tartalmúak, és gyakran Khayim-Moyshe álmában folytatott, belső, elképzelt
párbeszédek. Ebből arra következtettünk, hogy a két fiú egymás alteregója, sajátos
Doppelgängerek: Meylekh a halál teréhez, míg Khayim-Moyshe nevéből is adódóan az élet
teréhez kapcsolódik. Meylekh a halál terében, a városi házban öngyilkosságot követ el,
Khayim-Moyshe az erdei házban megtalálja a szerelmet. Az erdei ház az írás motívumával
is kapcsolódik: Khayim-Moyshe Meylekh élettörténetét próbálja itt megírni. A két fiú
filozófiai mélységű párbeszédeinek egyikében Khayim-Moyshe arra keresi a választ, hogy
mi az örök, mire Meylekh azt a választ adja, hogy ő, a halott Meylekh az örök. Meylekh
alakjában (nevét is figyelembe véve) a Mester illetve Krisztus figuráját véljük felfedezni.
Ezt alátámasztja állandó jelzője: félszeg mosolya is, mely az ikonok képi ábrázolásának
egyik jellemzője. Kapcsolatuk Mester és Tanítványa-viszonyként való értelmezését az írás
motívuma is indokolja: Khayim-Moyshe Meylekh élettörténetét akarja megírni, ezzel
evangélistává válik.
A tradíció újraértelmezésénél Bergelson nem csak a zsidó hagyományt, de az általános
mitológiát is átértelmezi: a terek szemiotikáját felcseréli, így új értelmet nyer az erdő és a
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tradicionálisan „saját” tér is – ez utóbbi negatív konnotációt kap és elidegenedik. Eliade a
szent és profán elemzése kapcsán rámutat: a letelepedés helye, azaz új város vagy lakhely
kialakítása mindig a profán térből az új tér leválasztását és megszentelését jelenti. Ezzel
szemben Bergelson a „sajátot”, azaz a falut, mely tradicionálisan a szent helye, profánná és
a halál terévé változtatja. A stetl tehát nem haldoklik, ahogy látható ez az irodalmon kívüli
valóságban, hanem egyenesen a halál terévé lesz.
A tradíció Bergelson számára nem csak a zsidó tradíciót és a folklórt, de a keresztény
hagyományt is jelenti. Sajátos Krisztus-ábrázolásával, mely szakít a hagyományos áldozat
és a feltámadás konnotációjával, az európai modernizmus vonulatához csatlakozik.
A vizsgált művek és művészi alkotások közül talán Markish Di kupe című versciklusa
a legösszetettebb. Olyan modern költemény, amely nem értelmezhető a zsidó tradíció,
liturgia és történelem beható ismerete nélkül, azonban a modernizmus ismerete ugyancsak
kevés ahhoz, hogy megnyíljanak előttünk a mű értelmezési síkjai.
Modernitásának talán legfontosabb alappillére a bináris oppozíciók és ellentétek
alkalmazása, alapvetően a szent és profán szembeállítása. Avantgárd művészetének
további jellemzőit az expresszív eszközökkel megformált, zsidó-keresztény tradíció
kontextusába helyezett párhuzamok, váratlan és teljességgel egyedi képalkotás, és ezáltal
új jelentésrétegű szimbólumok valamint ezek rendszerének kiépítésében láthatjuk. A
versciklus modernitása a költői és művészi eszközökben is megnyilvánul: expresszív
képalkotásában, fragmentáltságában, a költői eszközök halmozott használatában. A
versciklus szövegszervező elemei a teljes mértékig meg nem fejthető, többszörösen kódolt
szimbólumok. Markish szimbólumai azonban nem a szimbolizmus általános érvényű,
kollektív mítoszaival rokoníthatóak. A világháború és a pogromok személyes tapasztalását
is magán hordozó Di kupe világképe erős poszt-nietzschei hatásokat is mutat (Gott is tot).
A káoszt, a világ kettészakadását, a határok egymásba fordulását látva már nem hisz az
egyetemes mítosz, az új tartalommal megtöltött új értékek alkotásának lehetőségében.
Markish versciklusának elemzése kapcsán egy további tényezőt is ki kell emelnünk.
Láthattuk, hogy Markish újraértelmezi a tradíciót; elmossa, ledönti a kultúrák közötti
határokat. Ugyanakkor nem teremt a szimbolista felfogás értelmében új, egyetemes
szimbólumokat és mítoszokat. Elsősorban Markish-ra és Chagall művészetére jellemző a
zsidó folklórral való mély kapcsolat. Az emberábrázolás tilalma miatt a zsidó folklór egyik
legjellegzetesebb képviselője, a zsidó lubok világában is állatfigurákkal és növényi
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ornamentikával találkozunk. Az állatfigurákhoz szimbolikus értelmezés társul: a Bibliában,
valamint az egyéb vallási és misztikus forrásokban nekik tulajdonított szerep elevenedik
meg a lubok vizuális világában is. Az állatfigurák szimbolikus értelmezése Maris
versciklusában feltűnően hasonlít a zsidó folklór szimbolikus állatértelmezéséhez. Markish
az állatok figurájához a Bibliában gyökerező, összetett jelentésréteget társít. Ez indokolta,
hogy mind az áldozati bárány, illetve ennek továbbértelmezéseként az áldozat és Krisztus
szimbólumaként feltűnő kiskecske motívumát, mind pedig a pusztító fogyasztás motívumát
megtestesítő „fekete madár” illetve a szarvas szimbolikáját a szent és profán
szemszögéből,

részletesen,

bibliai

kontextusba

ágyazva

is

értelmezzük.

Ezzel

összefüggésben ki kell emelnünk a versciklus narrációját: a „kint” és „bent” nézőpont
állandó változását, a teremtés isteni feladatát magára vállaló narrátor szerepét, valamint a
verscikluson végigvonuló, hagyományos ünnepi liturgia illetve a gyászének jellemzőit is.
Az állat-motívumok szintjén megvalósuló bibliai jelentéspárhuzam, valamint a vallási
rítushoz kapcsolódó narráció eredményeként a számos ponton erősen profán és expresszív
Markish-i szöveg mintha maga is rituális szöveggé változna. Mindezt egy további aspektus
is alátámasztani látszik: említettük, hogy Markish ugyan nem teremt új mítoszt, azonban
megismétel és újraértelmez archetípusokat, így például a szent hely kijelölését, a szent
hegyet szimbolizáló templom (tabernákulum) építését, és ezáltal a teremtés aktusát. Eliade
szerint az archetípusok utánzása révén megszűnik az idő, hiszen minden rítus az eredeti
rítust ismétli meg, ezáltal időben is egybeesik vele. A rítus eme paradoxona révén
felfüggesztődik a profán idő és tartam, a cselekvés pedig a mitikus időbe vetítődik ki.
(Eliade, Örök visszatérés 60-61)
Vizsgálódásainkat összefoglalva átfogó, a vizsgált művekre általános érvényű
konklúziókat is megfogalmazhatunk.
Mindenekelőtt azt láthatjuk, hogy a modern jiddis művészek otthonosan mozognak
több kultúrában, így több vallási hagyományban is; a zsidó hagyomány művészetük
egyik forrása, de nem kizárólagos ihletője. Mivel mindegyik tradíciót jól ismerik, de
egyikhez sem kötődnek kizárólagosan, legkevésbé kötődnek érzelmileg, így objektív
szemszögből vélik látni mindegyiket.
Az Uri Tsvi Grinberg nevéhez köthető, Varsóban kiadott, a jiddis expresszionizmus
folyóiratának tartott Albatros 1922-ben megjelent első számában olvashatjuk a jiddis
expresszionizmus manifesztumaként számon tartott Manifest tsu di kegner fun der nayer
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dikhtung (’Manifesztum az új költészet ellenzőihez’) című írást. Eszerint: „Nagy
irodalmainknak szenvedniük kell azoktól az egészséges kultúrnépektől, akiknek egyetlen
otthonuk van – az, ami a nagy csődület közepében van, az tulajdonképpen egy olyan
irodalom, amely kakaslábon áll, és egy olyan népé, amely sem kelethez, sem Európához
nem tartozik, amely egyrészről vérzik, másrészről álmodik, harmadrészt pedig üzletel.
(Finkin 6)
A manifesztum mindenekelőtt a homogén, földrajzilag is meghatározott kultúrát: az
európai nemzeti irodalmakat támadja egyoldalúságuk miatt. Ezzel párhuzamosan azonban
kritikusan néz a sajátra, a zsidó tradícióra is. Ez utóbbit meglehetősen erős önváddal három
sztereotipikus jellemzővel jellemzi: a zsidóság a háború, a pogromok és az elnyomás
sújtotta vérző nép (ez lehet az aktuális jelenre vonatkozó jellemző is); a zsidóság
ugyanakkor az álmodozó luftmentsh-ek népe is (ez a múlt, az elvetendő stetl-nosztalgia);
harmadrészt pedig a leginkább sztereotipikus, és leginkább öngyűlölő jellemzője az
alkudozás és a kereskedelem. Eltekintve a manifesztum erős érzelmi túlfűtöttségétől,
megfogalmazza a modern jiddis irodalom és költészet alapvető útját és erényét is: a több
kultúrában való gyökerezettséget, amelynek egyik forrása, hogy a kelet-európai, azaz a
jiddis nyelvű zsidóság földrajzilag is határvonalon helyezkedik el. Sem kizárólag
Európához, sem a kelethez nem tartozik, ugyanakkor mindkettőnek része, mindkettő
befolyásolja. Emellett a folklór és a befogadó társadalom, azaz az orosz népi tradíció is
nyomot hagyott rajta: a kakaslábon (magyarul kacsalábon) álló palota az orosz folklórt és
Baba Jaga házát idézi. A manifesztum még egy fontos jellemzőt hordoz: mind a más, mind
a saját tradícióra vonatkozóan a belső mellett egyidejűleg megjelenő külső szemlélő
nézőpontját.
Ebből is eredeztethető, hogy a hagyományt, legyen az akár zsidó, akár keresztény
tradíció, nem szentként, nem érinthetetlenként kezelik, hanem ihletadóként, melyet
művészetükben szabadon formálhatnak, újra- vagy átértelmezhetnek. A művészetükben
gyakran előforduló szent és profán szembeállítása tulajdonképpen ugyanezt támasztja
alá: a szent és a profán hagyományos kategóriák; szembeállításukkal, a hagyományosan
szentnek vagy profánnak, tabunak tartott tartalmak újraértelmezésével általában a „régi”,
azaz a hagyomány kereteit feszítik szét. A szent és profán újraértelmezéséhez a
hagyományok összemosása, a különböző tradíciók elemeinek szabad asszociációkon
alapuló képzettársítása is kapcsolódik. Ennek talán leglátványosabb jele a zsidó tradícióval
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átitatott környezetben megjelenő Krisztus-ábrázolás illetve a keresztre feszítés
motívumának megjelenése is.
A kereszténység, a kereszt(y)ény kultúra és motívumrendszer nem csak a jiddis nyelvű,
de általában a zsidó irodalomban a Más(ik), az Idegen megtestesítője. Míg a befogadó
többség számára a zsidóság volt a megszokottól eltérő, azaz a Más(ik), addig a zsidóság
szemében ugyanez volt igaz a többségi keresztény vagy pravoszláv társadalomra. Mindkét
fél a másikban a népi, a nemzeti, és a vallási „másságot” látta. Az egyik legmeghatározóbb
keresztény motívum – bár mégoly sajátos – átvételének és integrálásának ténye több
összefüggésre irányíthatja figyelmünket, mindenekelőtt a határok átjárhatóságának tényére:
a keresztény motívum olyan modern művészek műveiben jelenik meg, akik járatosak az
európai kultúrában, kiléptek tehát a kelet-európai zsidóság földrajzi és szellemi értelemben
vett

évszázados

elszigeteltségéből.

Az

európai

kulturális

hagyomány

és

szimbólumrendszer elfogadása az európai kultúrkör (azaz tradicionális zsidó szemszögből
a „másik”, a „nem-szent”) elfogadását is jelenti.
Az európai irodalmak és kulturális eredmények befogadásával, és ezeknek a zsidó
tradícióval egy időben és vele azonos értékű forrásként való értelmezésével lehetőség nyílt
arra, hogy modern jiddis művészek a zsidó valóságot egyedi és önálló, zsidó világként
ábrázolhassák, de ábrázolásmódjuk egyben az európai-keresztény világnézet és látásmód
kereteihez is illeszkedjék. Mindebből az is következik, hogy a bibliai és vallási tradíciót
nyilvánvalóan nem vallási, hanem elsősorban kulturális, és ezáltal egyetemes
szimbólumrendszerként értelmezik. A keresztény eredetű motívum sajáttá, belsővé tétele a
két kultúra közötti különbségek és akadályok ledöntését is jelezheti, ezáltal a zsidóság
kultúrájának a kisebbségi létből való kiemelését is megcélozhatja.
A keresztre feszítés újra- illetve átértelmezéséhez érdekes adalékot nyújthat egy szintén
1922-ben megjelent manifesztum is, mely Markish nevéhez fűződik. A kor meghatározó
másik varsói irodalmi folyóirata, a Khalyastre (’Banda’) című folyóirat első számában írja:
„Mértékünk nem a szépség, hanem az elborzasztóság.” (Finkin 3) Melekh Ravitsh, a jiddis
irodalom „expresszionista triumvirátusának” (Markish, Uri Tsvi Grinberg, Ravitsh) tagja
szintén 1922-ben jelentette meg az Albatros-ban Az új meztelen költészet - hét tézis című
írását, melynek hetedik tézise így hangzik: „VII. ’És felakasztották a fára’. Meztelenül lóg
a világ a kereszten. A büszke INRI nevet rajta. Király és a fájdalomtól való megváltó akart
lenni. Lábából és fejéből vér csöpög. De a fájdalom titkát, amelyben élt, és az öröm titkát
magával viszi a sírba. De nem kiáltott fel sírva: – ’Istenem, Istenem, miért hagytál el
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engem!’ – Ameddig a szépséget szolgálod, amíg a hazugságot szolgálod, elfelejtelek.”
(Finkin 3) Krisztus és a keresztre feszítés motívuma tehát elszakad a keresztény
értelmezésmódtól: a bűnöktől való megváltás és a szenvedés motívumától. A keresztre
feszített Krisztus egyetemes toposszá válik, a pesszimista jövőt, a meg nem valósuló vagy
meghiúsított megváltást jelképezi; a reménytelenséget, az isten által elhagyott népet
szimbolizálja, ezáltal megkérdőjelezi magának istennek a létét is. Sőt: a keresztre feszített
lírai én az áldozatvállalást, az önfeláldozást is jelképezi.
Az 1920-as évek forrongó és pezsgő irodalmi-kulturális élete magában hordozta a
modern irányzatok egyidejű jelenlétét is. A jiddis irodalomra és kultúrára kiemelten
jellemző a kísérletezés, a nyitottság, az innováció, így több avantgárd irányzat jeleit is
megtalálhatjuk a modern szovjet jiddis kultúrában. A festészetben Chagall művészete
egyesíti korának szinte minden képzőművészeti irányzatát. Bergelson a szimbolizmus és
expresszionizmus határán áll, miközben a 19. századi francia lélektani regény mestere,
Flaubert is nagy hatással van munkásságára. Markish-t a jiddis expresszionizmus egyik
jelentős képviselőjeként szokták említeni. Azt is mondhatjuk, hogy ahogy maga a jiddis
nyelv, azaz az alkotók által használt és őket megihlető matéria is több komponenst
tartalmazó nyelv, úgy az új, modern művészi kifejezésformát is a befogadó, kísérletező
attitűd, és a több forrásból táplálkozó, fuzionált művészi nyelv illetve ábrázolásmód
jellemzi.
Az új költészet ellenzőihez szóló manifesztum kapcsán említettük a külső és belső
nézőpont egyidejű meglétét. E kettős nézőpont megjelenése jól nyomon követhető a stetl
modern jiddis alkotásokra jellemző ábrázolásmódjában is. A stetl a kelet-európai zsidóság
és a jiddis nyelvű kultúra metaforája. Ez a településforma jellemzi a zsidók részére a cári
Oroszország területén kijelölt letelepedési övezetet, és ezáltal a kelet-európai gólesz-létet, a
szétszórtságot. A stetl tehát nem csak élettér, de létforma is, így a jiddis nyelvű kultúrának
implicit geokulturális forrása is.
A klasszikusok, hogy a széles néprétegeket (akiknek nagy része stetl-lakó volt) elérjék,
a stetlt, a mindenki számára ismert „otthont” tették meg alkotásaik központi terévé,
melynek luftmentsh-eit, levegőben és levegőből élő, szerencsétlen, de egyben szerethető
alakjait iróniával és némi romantikus nosztalgiával ábrázolták. Ezzel szemben a modern,
avantgárd alkotók szakítanak ezzel a hagyománnyal. Ők egyszerre látják, láttatják belülről,
illetve a külső szemlélő távolságtartásával kívülről is a stetlt. Ugyan örökölt, belső
tradíciójuk: a zsidó hagyomány és életérzés része, de nem kizárólagos ihletadója. A stetl
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továbbra is központi szimbólum marad, de radikálisan átértékelődik: immár az elmúlás, a
halál, az üresség, a negatív tér jelentése kapcsolódik hozzá. A stetl Chagallnál elsősorban
emblematikus, vizuális és folklorisztikus elemekkel azonosul. Markish és Bergelson
alkotásaiban már egyértelműen negatív térré válik, a halál birodalmává: apokaliptikus
látomások és határ-jelenségek helyszínévé. Itt áll a piactéren az egyszerre élő és halott,
egyszerre szent és profán halottas gólem, a kupe. Itt vet véget életének Meylekh, a király,
ez a sajátos Krisztus-figura. Itt, a stetl piacterén kelnek életre éjfélkor Y.L.Perets halottai,
akik Granovszkij groteszk színházi karneváljában a nietzschei dekadenciát hangoztatva
(Ayer got is bankrot – ’Istenetek tönrekment’) a stetl hagyományos világát, a régi népies
színházat, valamint a szűk látókörű, izolált vallásos világot búcsúztatják.
Dolgozatunk célja a Szovjetunió területén elsősorban az 1920-as években jiddis nyelven
született modern művészi alkotások bemutatása mellett az ezen alkotások tradícióhoz és
modernitáshoz fűződő kapcsolatának vizsgálata volt. Eredményeink elsősorban az identitás
és a hovatartozás tekintetében számos hasonlóságot mutatnak a területileg azonos, de orosz
nyelven született alkotások elemzése alapján levont következtetésekkel (lásd Hetényi
Zsuzsa tanulmányait, elsősorban Örvényben).
Míg azonban az orosz nyelvű zsidó irodalom a zsidó és az orosz irodalom kánonjába is
sorolható határjelenség, addig a jiddis nyelvű irodalom meghatározását nyelvi
különlegessége, egyedisége jelentősen megnehezíti. A jiddis kizárólag a kelet-európai
zsidóság nyelve, így bármennyire is magán hordozza az egyéb irodalmak és kultúrák
hatását, nem tudjuk bármely európai nemzeti kultúra részeként meghatározni. Maga a
modern jiddis kultúra is számos ambivalenciát rejt magában: a „zsargon”, a szépirodalmi
gyökerekkel nem rendelkező, szociológiailag mind a zsidó társadalmon belül, mind külső
megítélését tekintve negatív konnotációkkal terhelt nyelvét tették meg művészetük
nyelvévé, amely az orosz és európai avantgárd eredményeivel egyenértékű alkotásokat
eredményezett. A gyökerektől ezáltal többszörösen elszakadtak, ugyanakkor éppen a jiddis
meghatározottságából adódóan a zsidó művészetek körén belül maradtak.
A modern szovjet jiddis kultúra tehát egy sajátos kulturális jelenség. A zsidóság és a
zsidó kultúra fejlődését áttekintve a spanyolországi illetve az itáliai és németalföldi
reneszánszhoz hasonlítható, a művészet több területét is átfogó, a környező népek
kultúrájára is nyitott, szekuláris virágkor. Gyökerei a német nyelvterületről indult
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Haszkalában keresendőek, és ennek sajátos beteljesüléseként is értelmezhető. A
Haszkala eredeti elgondolásaitól való eltéréseket a németországi illetve a kelet-európai
zsidóság közötti különbségekkel magyarázhatjuk.
Mendelssohn a befogadó ország nyelvét preferálja az asszimilációs törekvések
megvalósulása érdekében. Mindez két okból is érthető. Egyrészt, a korabeli polgárosodott
német társadalom valóban példaértékű lehetett a kisebb létszámú, belső felépítését tekintve
javarészt a középosztályhoz sorolható zsidóság számára. Jegyezzük meg, hogy a jiddis
maga is germán nyelv, a német területeken beszélt nyugati jiddis pedig eleve nem
tartalmazott szláv elemeket, így a nyelvi asszimiláció még gördülékenyebben
megtörténhetett. Ezzel szemben mind a Kelet-Európában élő milliós létszámot számláló
zsidó közösség, mind a befogadó társadalom eltérő képet mutatott. A letelepedési övezet
kijelölése tovább mélyítette a zsidó közösség és a befogadó társadalom egymástól való
elszigeteltségét. Maga a befogadó ország, a cári birodalom is társadalmi és gazdasági
problémákkal küzdött. Ezen tényezők hatására a korabeli, adott esetben orosz társadalom
kevéssé mutatott kiutat; kevéssé testesített meg olyan példa értékű társadalmi rendszert,
amely a nemzeti tudatra ébredt kisebbség előtt célként lebeghetett volna. Az 1880-as, majd
az 1920-as évek pogromjaival tovább erősödő antiszemitizmus és zsidóellenes közhangulat
tovább rontotta a helyzetet. Mindezek mellett említsük meg a nyelvi különbségeket is. Míg
a német nyelvű területeken, így a Haszkala kiindulópontjául szolgáló Németországban a
többség nyelve és a zsidó közösség nyelve azonos nyelvcsaládba tartozik és közöttük
kisebb a különbség, addig Kelet-Európában a jiddis anyanyelvű zsidó társadalmat
körülvevő befogadó közösség nem germán, hanem szláv nyelvű volt. A jiddis státuszának
megerősödését tehát nem csak az indokolta, hogy az ideológiák terjesztői így érhették el
legegyszerűbben a széles néprétegeket, hanem a közvetlen környezet kevéssé erős
szívóhatása is a saját nemzeti nyelv megőrzésére sarkallta a művészeket.
A zsidóságon belüli nemzeti öntudatra ébredés időben párhuzamosan zajlott számos,
meghatározó történelmi eseménnyel, amely minden nemzet gondolkodására, önreflexiójára
és művészi válaszaira rányomta bélyegét. Emeljük ki a századforduló technikai és
tudományos forradalmát, az iparosodást és az ezzel együtt járó urbanizációt, valamint a
munkásosztály megerősödését és a társadalmi feszültségek erősödését. Nem hagyhatjuk
említés nélkül a háborúkat, amelyek közül kiemelkedik az első világháború, elsősorban az
áldozatok addig nem tapasztalt számával és a gépiesített öldöklés új tapasztalatával. A
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Szovjetunió megalakulását megelőző forradalmak és az új ideológiák megjelenése Európa
és a világ polarizációjának első lépéseit testesítették meg.
Mindezek eredményeként a horizont a zsidó kisebbség számára is kitágult, azonban
nem csak a szekuláris, polgári társadalmi státusz felé, hanem földrajzilag is. Az Egyesült
Államok a zsidóság és a jiddis kultúra új központjává vált. A cionista törekvések gyakorlati
formát is öltöttek: a héber nyelvű irodalom immáron nem csak Európában, a jiddis
irodalom párhuzamos jelenségeként virágzott, hanem Palesztina területén is; átitatva a
helyi aktuális társadalmi, politikai és identitás-beli kérdésektől, magán hordozva az európai
modern irányzatok hatását is.
Mindezek alapján a modern szovjet jiddis irodalmat sajátos szekuláris kulturális
jelenségként határozhatjuk meg, mely kialakulásában nagy szerepet játszott, hogy a
bolsevik ideológiában és a Szovjetunió létrejöttében kezdetben az egyenrangúság és a
nemzetté válás lehetőségét vélte látni a zsidó értelmiség. A modern szovjet jiddis kultúra
tehát egy olyan, a kultúra minden ágára kiható forradalom gyümölcseként definiálható,
amely a zsidóság nemzeti önértelmezésének egyik, de nem egyetlen eredménye. Az
aktuális, a zsidó társadalmon belüli illetve egész Európát érintő, művészeten kívüli
tényezőkre és folyamatokra az európai és orosz értelmiséggel egyszerre, azonos
intenzitással, és hasonló vagy azonos művészi válaszokkal reagáltak a zsidó gyökerekkel
rendelkező művészek is. Tekintettel azonban arra, hogy a többnyelvű környezetben élő
kelet-európai zsidóság nemzeti nyelvként is több nyelvet jelölt ki önmaga számára, ezzel
megteremtette a választás és a sokszínűség lehetőségét is. A jiddis nyelvű irodalom és
színház tehát az azonos tapasztalatokra, valóságra született, egyik lehetséges reakció, így a
befogadó ország nyelvén, valamint a héber nyelvű modern kultúra mellett megszülető,
párhuzamos, zsidó nemzeti kultúra, melynek megszületésében meghatározó szerep jut a
szovjet ideológiának is. A modern szovjet jiddis kultúra (összehasonlítva az orosz-zsidó
kultúrával) nem nevezhető kifejezett határjelenségnek. Azonban az, hogy az alkotók
többfajta tradícióból táplálkoznak; nyelvileg, művészileg egyszerre több csoporthoz vagy
mozgalomhoz tartozónak érzik magukat, azt eredményezi, hogy ezáltal valójában
gyökértelenné válnak. A meghatározhatatlan identitás, a határ-lét, az otthontalanság, és
sehová sem tartozás érzése alapvetően meghatározta az alkotók világképét.
Az 1917-es forradalmat követő euforikus időszakban úgy tűnt, hogy addig sosem látott
mértékben és bizonyossággal válik valóra az évszázadok óta vágyott egyenrangúság, a
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nemzeti lét és a művészi önmegvalósítás lehetősége. A modern jiddis kulturális élet
meghatározó alakjai kettős kötődését jól illusztrálja a második világháborúban a náci
Németország ellen küzdő Szovjetunió képviseletében a Zsidó Antifasiszta Bizottságban
vállalt, nemzetközileg is elismerő visszhangot kiváltó aktív szerepük. A sors ambivalens
fintora, hogy a fasiszta Németországot legyőző, a kisebbségek Mekkájaként aposztrofált
multinacionális Szovjetunióban az ötvenes években újra feléledő, a politikai vezetés
legfelső köreiből származó antiszemitizmus szinte egy tollvonással, szervezetten likvidálta
a jiddis nyelvű irodalom és kultúra legtöbb képviselőjét. Örökölt, de nem gyakorolt vallási
hovatartozásuk mellett kettős kötődésük és az ebből fakadó lojalitásuk vált végzetükké.
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FÜGGELÉK

1. A jiddis klasszikusok

Mendele Moykher Sforim (1835-1917). Írói álnév, jelentése ’Mendele, a könyvárus’.
Eredeti neve Sholem Yankev Abramovitsh. Minszk közelében született szegény család
sarjaként. 17 éves koráig tradicionális oktatásban részesült: jesivában tanult, miközben szó
szerint nyomorgott. Belorussziában, Ukrajnában és Litvániában tett utazásait követően
1854-ben telepedett le Kamenyec-Podolszkban, ahol megismerkedett Avrom Ber Gotlober
költővel. Abramovitsh Gotlober segítségével nyert bepillantást a szekuláris kultúrába,
orosz és nyugat-európai filozófiába, irodalomba és történelembe. Első írásait héberül írta,
de jiddis nyelvű szárnypróbálgatásaira is hamarosan sor került. Mivel szatirikus hangvétele
és a jiddisnek irodalmi nyelvként való használata miatt sok támadás érte, ezért álnevet
kezdett használni. Munkásságán erős haszkala-hatás érezhető. A jiddis irodalom
nagyapjaként is szokták emlegetni, hiszen művei mind a modern jiddis, mind a modern
héber irodalomra hatással voltak. Mendele létrehozta saját jiddis stílusát, amely nem
támaszkodott nyugat-európai, lengyel vagy orosz elődökre. Alkotói nyelve a beszélt
jiddisen alapszik. Mendele művei széles olvasói körökhöz is eljutottak, egyrészt
nyelvezetének, másrészt autentikus tematikájának és nézőpontjának köszönhetően. Míg az
egyszerűbb olvasók számára szórakozást nyújtott, művei egyben népnevelési célzatnak is
eleget tettek. Legismertebb művei: Dos kleyne mentshele (1863), Di takse (1869), Di
klatshe (1873), Fishke der krumer (1868-1888), Masoes Beniamin Hashlishi (befejezetlen,
1878), Dos vintshfingerl (1888).
Sholem-Alekhem (1859-1916). Írói álnév, amely nem más, mint a tradicionális jiddis
köszönés, szó szerit béke veletek. Eredeti neve Sholem Naumovitsh Rabinovitsh;
Poltavában, Kijev közelében született. Talán a jiddis irodalom mindmáig legismertebb
alakja; elsősorban beszélő család- és helységnevei tették híressé, de az amerikai sikerfilm,
a Hegedűs a háztetőn is az ő műve: a Tevye der milkhiker (Tóbiás, a tejesember) alapján
készült. Élete fordulatokban és kalandokban gazdag. Már 15 éves korában írt, először
oroszul és héberül. 1883-tól kezdett jiddisül írni, aminek eredményeként a jiddis irodalom
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egyik legtermékenyebb írója, központi alakja lett. 1888-89 között saját költségén kezdte el
kiadni a fiatal kortárs jiddis írók támogatása és műveik összegyűjtése illetve népszerűsítése
céljából létrehozott Yidisher Folksbibliotek (’Jiddis Népkönyvtár’) című almanachot, ám
két kiadás után tervei szertefoszlottak, mivel tőzsdei spekuláción elvesztette teljes
vagyonát. Továbbra is folytatta jiddis nyelvű munkásságát, de párhuzamosan oroszul és
héberül is írt folyóiratoknak. 1905-ben a pogromok hatására elhagyta Oroszországot és
New Yorkba menekült, végül itt is halt meg.
Y.L. (Yitshak Leyb) Perets (1852-1915) Zamosc-ban született, vallásos család
gyermekeként. Már fiatalon megismerkedett a Haszkalával. Szekuláris nevelésben is
részesült, így már fiatalon tanulmányozhatta a lengyel, orosz, német és francia irodalmat,
kultúrát. Első poémáit 1875-ben írta, lengyelül, majd egy évtizednyi héber nyelvi
alkotómunka következett. Válását követően hosszabb ideig nem írt, helyette jogászként
dolgozott egészen addig, amíg a cári hatóságok lengyel nacionalizmusra hivatkozva meg
nem fosztották munkájától. Ettől kezdve Varsóban élt, ahol megalapította a Hazomirt, az
első világháború előtti varsói jiddis élet vezető orgánumát. 1888-ban jelent meg első jiddis
nyelvű lírai románca, a Monish, amellyel bekerült a Sholem-Alekhem által szerkesztett
Folksbibliotek-be. A jiddis klasszikusok közül irodalmi szempontból a legjelentősebbnek
tartják. Erről tanúskodik irodalmi tehetsége és műveinek széles műfaji skálája. A zsidóság
kultúrájában fontos szerepet játszó, a jiddis színház forrásául is szolgáló haszidizmust is
tematizálja Tsvishn tsvey berg (‘Két hegy között’) című novellájában valamint Di goldene
keyt (’Az arany lánc’) című drámájában. Az arany lánc a jiddis kultúra szimbólumává vált,
a II. világháború utáni legjelentősebb izraeli jiddis nyelvű irodalmi folyóirat illetve kiadó is
ezen a néven működött. Perets történetei, meséi és drámái nagy befolyással voltak a jiddis
színház alakulására is. A dolgozat későbbi fejezetét képező GOSZET tevékenységének is
egyik nagy sikere volt a Baynakht oyfn alt mark (‘Éjszaka a régi piacon’) című Peretsdráma bemutatása.
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2. Dovid Bergelson életrajza és főbb művei
Dovid Bergelson 1884. augusztus 12-én született az Umán melletti Ohrimovóban, a mai
Ukrajna területén. 9 éves korában haszid gyökerekkel rendelkező édesapát, 14 éves
korában édesanyját veszíti el, aki a jiddis irodalom lelkes olvasója volt. 4 éves korától
héderben tanul, ahol hagyományos vallási nevelést kap. Mindezzel párhuzamosan egy
magántanárnál világi ismereteket is tanul. Már 9-10 éves korában megismerkedik a héber
nyelvű Haszkala-irodalommal; néhány évvel később, 12-13 évesen már oroszul is olvas.
Szülei halála után idősebb bátyja neveli; Kijevben, Odesszában és Varsóban él. 13-14 éves,
amikor hozzákezd két héber nyelvű regény írásához, de ezzel párhuzamosan próbálkozik
oroszul is írni. Az ekkor, azaz 1902-1903-ban írott, héber nyelvű fragmentumokat későbbi,
jiddis nyelvű műveiben (Arum vokzal (’A pályaudvarnál’), okh alemen (’Minden(ki)
után’, angol fordításban When all is said and done) ) is felhasználja.
1906-ban írta Der toyber (’A süket’) című jiddis novelláját, amelyet 1907-en elküldött
Hillel Tseytlinnek, a Moment című jiddis újság főszerkesztőjének is. Bár Tseytlinnek
tetszett a mű, mégsem publikálta. 1908-1909-ben született Arum vokzal című műve.
Ezidőtájt eljuttatott néhány fragmentumot Y. L. Perets-hez is, akitől azonban nem kapott
választ. 1909-ben Varsóban részben saját anyagi forrásból megjelenteti az Arum vokzalt,
melyet a kritika nagyon elismerően fogad. 1909-1912-ben a Ravrebe (más forrás szerint In
goles: Ravrebe, azaz ’Száműzetésben – Ravrebe’; ld. Sherman, Biography 12) című
nagyregényén kezd el dolgozni abban a reményben, hogy műve új olvasórétegeket nyer
meg a jiddis irodalom számára. Végül ugyan felolvassa Perets-nek is a szöveget, de
mégsem jelenteti meg, mert saját maga is kiábrándul belőle. A regény kézirata Bergelson
több más írásával együtt elveszett az 1919-es pogromokban.
1910-től Nakhmen Mayzellel közösen szerkeszti a Der yidisher almanakh című
folyóiratot, amelyben Der toyber című novelláját is megjelenteti. 1911-ben személyesen is
találkozik Perets-cel Kijevben. Ezt követően kezdi el írni a okh alement, melyet 1912-ben
fejez be. Első fejezeteit 1911-ben, Kijevben publikálja a Fun tsayt tsu tsayt (’Időről időre’)
című gyűjteményben. A teljes regény 1913-ban jelenik meg, melyet a kritika a jiddis
irodalom örömteli, új jelenségeként üdvözöl. Már 1913-ban az odesszai Ha-olam című
folyóiratban megjelennek részletek héber fordításban is a regényből. 1912-ben meghívást
kap Vilnába, hogy legyen a Di yidishe velt című lap irodalmi szerkesztője.
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1911-1913 között írja In a fargrebter shtot (’Egy eldugott [Isten háta mögötti]
városban’) című művét, melyet 1914-ben publikál a Di yidishe velt hasábjain, majd 1919ben könyv formájában is megjelenik. 1913-ban kezdi el írni az Opgang című regényt,
melyet az Eygns (’Sajátunk’) című gyűjtemény második kötetében jelentet meg, majd
könyv formájában Kijevben, 1921-ben.
1917-ben a kijevi Kultur-lige, a jiddisiszta kulturális kezdeményezés egyik alapító tagja,
majd pedig az 1918 októberében alapított kijevi Folksfarlag kiadó irodalmi
szerkesztőségének munkatársa. 1919-ben szerencsésen túléli az ukrajnai pogromot, majd
ezt követően Moszkvába költözik. 1921-ben elhagyja a Szovjetuniót, és hosszabb időre,
mintegy tíz évre Berlinben telepszik le. Itt a modern (szovjet) jiddis próza másik
kiemelkedő alakjával, Der Nisterrel (Pinkhas Kahanovitsh írói álneve) a Milgroym
(’Gránátalma’) című folyóirat irodalmi szerkesztője lesz. 1926-ban a proszovjet In shpan
című folyóirat kiadásában is aktív szerepet vállal. Az In shpan első számában jelenteti meg
Dray tsentren (’Három központ’) című esszéjét, melyben amellett érvel, hogy a jiddis
kultúra három kortárs központja (Egyesült Államok – New York, Lengyelország – Varsó,
valamint a Szovjetunió) közül a Szovjetuniót látja egyedül alkalmasnak arra, hogy a jiddis
kultúra hosszú távon is virágzó fejlődésének színhelye legyen. Ugyanebben az évben
hazalátogat, ahol szovjet íróként deklarálja magát.
1927-ben

Kijevben

jelenik

meg

Shturem-teg

(’Viharos

napok’)

címmel

novellagyűjteménye, mely korábban nagyrészt már kiadott novelláit tartalmazza.
Átdolgozza Der toyber című novelláját színdarabbá, melyet Oybn un untn (’Fent és lent’),
illetve később Di broytmil (’Kenyérdaráló’) címmel a Szovjetunión kívül Palesztinában és
az Egyesült Államokban is bemutatnak. 1929-ben fél évet Amerikában tölt, majd visszatér
Európába: Berlinbe, Lengyelországba és a Balti államokba látogat. 1933-ban rövid időt
Koppenhágában tölt, majd még ugyanebben az évben visszaköltözik a Szovjetunióba. A
harmincas években született művei közül kiemelkedik a részben önéletrajzi ihletésű Baym
Dnieper (’A Dnyepernél’), melynek első kötete 1932-ben, második 1940-ben jelent meg. A
második világháború idején aktív szerepet vállal a Zsidó Antifasiszta Bizottság
munkájában; ezzel párhuzamosan az Eynikeyt (’Egység’) című folyóirat szerkesztőségi
tagja. 1941 végén születik ’kh vel lebn (’Élni akarok’) című színdarabja, melyet a Zsidó
Antifasiszta Bizottság segítségével eljuttat Palesztinába és az Egyesült Államokba is. A
darabot az Egyesült Államok mellett Romániában illetve héber fordításban a Habima
előadásában Palesztinában is bemutatták, ahol mind a darab ideológiai tartalma, mind
267

maga a bemutató élénk vitát váltott ki. Ugyanebben az időben fejezi be Prints Reuveni
című drámáját, melynek érdekessége, hogy bár a GOSZET műsorára tűzte, de
nyomtatásban nem jelent meg a Szovjetunióban; 1946-ban adták ki New Yorkban. Az
Eynikeytben és más folyóiratokban publikált, háborús témájú novellái gyűjteményes
formában is megjelennek: az 1943-ban Moszkvában kiadott Geven iz nakht un gevorn is
teg! (’Éjszaka volt, nappal lett!’) illetve a szintén Moszkvában, 1947-ben megjelent aye
dertseylungen (’Új elbeszélések’) című kötetekben. 1949 elején letartóztatták, és 1952.
augusztus 12-én kivégezték. Halála után rehabilitálták (A shpigl oyf a shteyn, 734-736).

3. Perets Markish életrajza és főbb művei
Perets Markish 1895. december 7-én született Polonnojében, Volhíniában, szegény család
gyermekeként. 10 éves koráig héderben tanul, tradicionális neveltetésben részesül. Az első
világháború alatt behívják a cári hadseregbe; a fronton megsebesül. A februári forradalom
hatására felmentik a katonai szolgálat alól, majd Jekatyerinoszlávba költözik.
Már 15 évesen verseket ír oroszul. 1917-ben debütál jiddis költőként Kemper (’Harcos’)
című versével, mely a jekatyerinoszlávi Di kemper (’Harcosok’) című újságban jelenik
meg, illetve realista rövid novelláival, melyeket más helyi lapok publikálnak. Első
verseskötete Shveln (’Küszöbök’) címmel Kijevben jelenik meg 1919-ben. Közvetlenül ezt
követően Jekatyerinoszlávban adják ki Pust un pas (’Üres(ség)’), Shtiferish (’Pajkos’),
okhn telerl fun himl (A telerl fun himl jiddis frazeologizmus, szó szerint ’égi tányér’-t
jelent; reménytelen, esélytelen helyzetek leírására használják. A cím szó szerinti jelentése
’az égi tányér után’, gyakorlatilag az ’egy hiú remény után’ fordítás lenne a
legadekvátabb), valamint In mitn veg (’Útközben’) című köteteit, melyekkel egyszerre a
modern jiddis költészet élvonalába kerül. Az 1919-20-as ukrajnai pogromokat követően
elterjedt halálhírére reagálva nekrológok jelennek meg róla a jiddis sajtóban. Jiddis nyelvű
műveiből az Eygns második kötetében jelenik meg válogatás 1920-ban, illetve a harkovi
Der komunist negyedik számában, szintén 1920-ban. 1921-ben elhagyja Oroszországot, és
Lengyelországba, Varsóba költözik, ahol Di kupe, valamint Radio című poémái
megjelennek. (A Di kupe második, átdolgozott kiadása egy évvel később, 1922-ben jelent
meg Kijevben.). Uri Tsvi Grinberggel és Melekh Ravitsh-csal megalapítja a Khalyastre
(’A banda’) nevű irodalmi csoportot, és az azonos című kiadványt. Ezzel párhuzamosan
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irodalmi témájú előadásokat is tart. Eközben nem szakítja meg kapcsolatait a szovjet jiddis
irodalmi élettel sem: a moszkvai Shtrom 1922-es, második számában is publikál. 19221923 az európai látogatások éve: 1922-23 fordulóján Párizsba és Londonba utazik, 1923
nyarán rövid ideig Berlinben él, az év végén pedig Palesztinába utazik, ahol kijelenti: a
világban két nagy esemény fog bekövetkezni: az orosz forradalom, és a zsidó állam
megalapítása Palesztinában. Mivel jobban vonzzák az akkori Szovjetunió minden téren
szélesebbnek ítélt perspektívái, nem marad Palesztinában. Alapító tagként közreműködik a
varsói Literarishe Bleter (’Irodalmi lapok’) című folyóirat születésénél 1924-ben. A lapban
számos tanulmányt publikál az irodalom problémáiról, részben Pe.Dem. írói álnéven. Ismét
Berlinbe és Párizsba utazik, majd 1925 nyarán visszatér Lengyelországba és folytatja a
Literarishe Bleternél megkezdett munkáját, illetve előadásokat tart lengyel városokban és
stetlekben az irodalomról és kultúráról. Mindeközben műveit Lengyelországban, a
Szovjetunióban, Franciaországban és az Egyesült Államokban is kiadják. Erősen támadja
Bergelsonnak az In shpan hasábjain megjelent „vallomását” a jiddis kultúra három
központjáról. 1926 végén ő is visszatér a Szovjetunióba, de nagyon rövid idő alatt ki is
ábrándul a szovjet körülmények között megálmodott irodalmi központ ideáljából. 1928ban Melekh Ravitsh-hoz intézett, Moszkvában keletkezett levelében nem csak az aktuális
helyzetet, de a modern jiddis irodalom és kultúra alapproblémáját is élesen
megfogalmazza: „A jiddis a kaszt fázisába lép, lehet, hogy lesz ebből valami. […] Ő
[Litvakov] is tragikusabb, mint amennyire kommunista. De van azért néhány jó ember is.
Hogy ez mennyire lesz elég, azt nehéz megmondani… A mi kis zsidóságunk most még a
tanulatlanságon120 alapul. Minél kevéssé marad tanulatlan, annál kevésbé lesz
jiddis/zsidó121. Ebben az értelemben Oroszország a legveszélyesebb bázis. Hivatalosan is
bejelentettem nekik, hogy megint el fogok menni” (A shpigl oyf a shteyn 752-753). A
Literarishe Bleter 1928. május 11-i számában jelent meg it gedayget (’Fel a fejjel’) című
poémájának egy fejezete. A poémát később átdolgozta színdarabbá, amelyet Erd (’Föld’)
címen számos szovjet színházba bemutattak, sőt, még oroszra is lefordították.
A Literarishe Bleter mint külföldi zsidó-jiddis újság számára végzett munkája miatt
élesen támadták, ezért Markish-nak nyilvánosan is ki kellett jelentenie, hogy politikai hibát
követett el. A rezsimmel, illetve a rezsimmel szimpatizáló zsidó-jiddis költőkkel újra
120

Am-horets, szó szerint a föld népe, jelentése: tanulatlan. Eredetileg olyanok megjelölésére használták, akik
járatlanok voltak a vallásban, a vallási tudományokban.
121
A jiddis nyelvben a yiddish melléknév „zsidó, zsidósággal kapcsolatos”, illetve kifejezetten „jiddis, jiddis
nyelvű, a jiddis nyelvvel kapcsolatos” jelentést is hordozhat.
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összetűzésbe kerül 1928-ban, amikor megjelent a Di royte velt (’Vörös világ’) hasábjain
Khaveyrim Kustarn című elbeszélése (szó szerint ’kézműves/iparos barátok’; bár a
khaveyrim bajtársat is jelenthet: erre utal az elbeszélés angol fordításának címe is:
Comrades artisans, azaz ’kézműves/iparos bajtársak’). Az elbeszélést a művészi repertoár
témakörében összehívott harkovi megbeszélésen az ukrajnai Jevszekcija képviselői
„ideológiailag rokkant”-nak bélyegezték, amely „iskolapéldája annak, hogyan nem szabad
írni a kortárs témákról” (A shpigl oyf a shteyn 753). 1929-ben jelenik meg Dor oys, dor
ayn (’Nemzedékek jönnek, nemzedékek mennek’) című regénye, melyet még
Lengyelországban kezd írni, majd a Szovjetunióba való visszatérését követően fejez be,
illetve részben át is dolgozza. Ugyanebben az évben jelenik meg Brider (’Fivérek’) című
poémája, valamint verseskötete Farklepte tsiferblatn (’Összecsomózott számlapok’ [óra
számlapja]) címmel. Számos proletár író ezen műveit is erősen kritizálta. 1929. május 27én Moszkvában kifejezetten a Dor oys, dor ayn és a Brider kapcsán külön összejövetelt is
rendeznek, ahol Litvakov kifejtette, hogy Markish hőseit, akik szinte kivétel nélkül zsidók,
ideológiailag megbéklyózza a nemzeti korlátoltság. A vita végül azzal az eredménnyel
zárul, hogy a regény első részének második, 1938-as kiadása már átdolgozott szöveget
közöl. Mindez olyan apró változtatásokat jelent, melyek a mű egészének eredeti
kompozícióját nem érintik ugyan, mégis hűen tükrözik a kor, azaz a harmincas évek
szellemét. A regény második kötete 1941-ben jelenik meg Moszkvában. A regény első
részét színpadi művé is átdolgozza, melyet Moltsayt (’Étkezés’) címmel tűzött műsorára a
jiddis színház. Farklepte tsiferblatn című verseskötetét is élénken támadja a kritika,
cionizmussal vádolva Markish-t.
A második világháború Markish munkásságának termékeny időszaka, számos verset,
prózai alkotást és drámát jelentet meg mind könyv formátumban, mind pedig szovjet jiddis
lapokban. 1933-ban jelenik meg összegyűjtött műveinek első kötete Lider (’Dalok’)
címmel. Markish az erős polémiák ellenére a korszak és a jiddis irodalom egyik központi
alakja lett; 1939-ben Lenin-érdemrenddel is kitüntetik. Lengyelország német megszállására
számos, fájdalommal átitatott művel válaszolt. Egészen 1949-es letartóztatásáig aktívan
dolgozik. Ekkor születik számos jelentős műve is: Milkhome (’Háború’) című poémája,
illetve Trot fun doyres (szó szerint ’Nemzedékek lépte’; ’Nemzedékek lábnyomában’
illetve ’Nemzedékek menete’-ként is fordítják) című regénye, valamint Der oyfshtand in
getto (’Gettólázadás’) című drámája is.
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A Zsidó Antifasiszta Bizottság aktív tagja. 1949. január elején letartóztatták, majd 1952.
augusztus 12-én végezték ki (A shpigl oyf a shteyn 751-755).
A szovjet jiddis irodalom mindmáig legjelentősebb antológiája, az A shpigl oyf a shteyn
(’Tükör a kövön’) is Markish egyik, 1940-ben keletkezett versének sorát viseli címként
(„szívem leesett, és darabokra hullt, mint tükör a kövön”), amely így a szovjet jiddis
avantgárd irodalom emblémájává vált.
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Perets Markish: Di kupe // A halom122
Mottó123

Nokh aykh, harugim fun Ukraine, // értetek, Ukrajna legyilkoltjai,
Vu ful mit aykh di erd iz, // ahol veletek van tele a föld,
Un oykh nokh aykh, geshakhtene in „kupe”, // és értetek is, akiket „halomba” mészároltak,
In Horodishtsh der shtot bam Dnieper, // Horodicsében, a Dnyeper-parti városban,
– Kadish! // Kaddis!
1. vers
*
Nit! Lek nit, kheylev himlisher, mayne farpapte berd, // e! e nyalogasd, égi viasz, ragadós
szakállamat,
Fun mayne meyler khlyupen broyne ritshkes dzyegekhts, // számból ragacs barna patakja csepeg,
O, broyne roshtshine fun blut un fun gezegekhts, // Oh, vér és fűrészpor barna rozsdája,
Nit! Rir nit dos gebrekh af shvartser dikh fun dr’erd. // e! e érintsd meg a föld fekete combjának
hányadékát.
Avek! Se shtinkt fun mir, se krikhn af mir fresh! // El innen! Bűzlök, és békák másznak rajtam!
Du zukhst dayn tate-mame do? Du zukhst dayn khaver? // A szüleidet keresed itt? A barátodat?
Zey zenen do! Zey zenen do! Nor s’shtinkt fun zey an aver! // Itt vannak! Itt vannak! De bűzlik
tőlük a levegő!
Avek! Zey loyzn zikh tserepete mit hent tseboygene vi mesh… // El innen! Ügyetlenül
tetvészkednek megvetemedett bronz-szerű kezeikkel.
A kupe koytik gret ─ fun untn biz aroyf iz! // Egy kupac piszkos szennyes - tetőtől talpig!
Na! Vos dir vilt zikh, dul-vint, krats aroys un nem dir! // Kapard ki, őrült szél, amit akarsz, és vidd!
Antkegn zitst der kloyster, vi a tkhoyer bay kupe oysgeshtikte oyfes. // Előtted ül a templom, mint
egy galád, egy kupac megfojtott baromfi mellett.
O, kheylevene himlen! Aykh tsu lange yor di shabesdike hemder! // Oh, viaszos egek! Hordjátok
sokáig a szombati ingeteket!
Un trogt gezunterheyt, in nakhes, ale, ale! // Hordjátok őket egészséggel, boldogságban mind,
mind!
Yud alef Tishrey tarpe // 5681. Tishri 11.
*

122

Szöveghű, saját nyersfordítás az 1921-es kiadás szövege alapján. Külön köszönöm Hetényi Zsuzsa
tartalmi megjegyzéseit, valamint Komoróczy Szonja nyelvi és értelmezési kérdésekben nyújtott segítségét.
123
Markish az egyes verseknek nem ad címet, a fordításunk alapjául szolgáló varsói kiadás a versek határát *
jellel jelöli. A versek sorszámozása tehát saját jelölés, a jobb áttekinthetőség érdekében.
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2. vers
*
Toyterheyt vel ikh arayngeyn // Halottként fogok belépni
Inem tog fun blut un honik; // a vér és méz napján;
Toyte oyskuker in land zayn // a föld halott kémei lesznek
Veln mayne ershte toybn, // első galambjaim
Toybn, toybn ─ barg aroyf!.. // Galambok, galambok, fel a hegyre!
S’iz mayn goyrl oyfgehangen // Sorsomat felakasztották
Af der blutiker levone, // a véres holdra,
Nor nekudes ire glantsn: // csak [a hold] magánhangzó-jelei csillognak
„Beykher, beykher ─ tsu di shtoybn, //”Hasak, hasak – a porba,
Oyf sharyen iz der shlof…” // az alvás a hajnalnak való...”
Oyf mayn harts geyt dul a shtot oys, // Szívemen egy őrült város jár-kél,
fun di aksl krikhn rogn // vállamról utcasarkok másznak,
O, du tsigele fun oyfgang, // Oh, te napfelkelte kecskegidája,
far tsvey gildn oysgebitns, // akit két guldenért adtak el,
nokh amol kh’bin af dayn bris... // ismét ott leszek a briszeden...
O, ir mayne blinde tates! // Oh, ti vak atyáim!
Vifl znus hot mikh getrogn? // Mennyi paráznaság hordott ki engem?
Vifl trakhtn ongezoyfte?.. // Hány részeg gondolat?..
─ Vos zhe shrek ikh zikh a trit ton, // Miért félek megtenni egy lépést,
ikh in mit fun velt-tseris!... // én, itt, a világ kettészakadásának kellős közepén!...
Hey, tseshpreyt zikh velt-zaytn! // Hé, világ határai, táguljatok!
Funem Nil biz Dnyep di rod itst, ─ // a ílustól a Dnyeperig tart a kör, ─
du, mit oysgeshpizte oygn, // te, kihegyezett szemű,
hepe, kupe, vildn fiber // ugorj, kupac, vad láz(ban)
iber griber, iber shvel... // sírok felett, küszöbök felett...
Blinder Shamshn! Blinder giber! // Vak Sámson! Vak hős!
Hor oyf kop shoyn vider shprotsn... // Újra haj serken a fejeden,
hop oyf zharne, hop oyf boygn, // ugorj át a parázson, ugorj át az íjakon,
un a treysl on di vaytn // remegjen meg a távolság,
un tsevalet gor di velt!... // és döntsd le az egész világot!...
*
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3. vers
*
Farzunken zitst di shtot in shtilkeyt biz di lendn, // Ágyékáig némaságba süllyedve ül a város,
vi in a zump a leydiker an iberkerter vogn // mint egy üres, fejreállított kocsi a mocsárban
o, s’zol khotsh emets zikh mit epes kumen vendn, // Ó, bárcsak jönne valaki, hogy valamivel
megfordítsa,
s’zol emetser khotsh epes kumen zogn!... // bárcsak jönne valaki és szólna valamit!...
A vey-un-vint nor veynt a shkie, vi a shparber // Keserűen, bánatosan sír a naplemente, mint a
héja…
oyf dakh blindn fun a betlerisher dloni... // és a koldus tenyerének vak tetején ül...
o, efn, efn oyf dayn shterndikn shar124-blat, // Oh, nyisd meg, nyisd meg csillagos címlapodat,
Almekhtiker fun veltn, ─ // Világok mindenhatója ─
Hineni ha’ani125... // Hineni ha’ani...
’kh bager mit dir oyf tfile itst baheft zayn, // Arra vágyom, hogy imában forrjak most össze veled,
un nor oyf lestern un nor oyf sheltn // de csak káromlásra és átokra
bavegn zikh mayn harts un mayne leftsn... // nyílik szívem és ajkaim…
O, mayne oysgedavnte gevendte hent, // Oh, tönkreimádkozott, kicsavarodott,
geshendt in tsentn ─ // tízszeresen megcsúfított kezeim ─
na dir, na dir!... // nesze neked, nesze neked!...
Un tsertl zey, un lek zey, vi a hunt // És cirógasd őket, és nyaldosd őket, mint ahogy a kutya
oyf tsekretsikter ─ an eyterdike vund, // nyaldossa szétkarmolt, gennyes sebét.
ikh bin zey dir menader!... // Odaígérem neked őket!
Ikh hob dir oyfgeshtelt in mitn mark a nayem mishkan, got, // A piac közepén új tabernákulumot
építettem neked, isten,
a shvartse kupe, vi a bluter... // egy fekete halmot, mint egy pattanás...
bazets zikh oyf ir dakh dem brustikn, // Foglalj helyet a mellhez hasonló tetején,
glaykh vi a rob an alter oyf a mist-kastn... // mint egy öreg holló a szemétdomb tetején…
Mayn harts, mayn harts, mayn oysgedavent harts, // Vedd el a szívemet, imában elcsigázott
szívemet,
mit ale opvarfekhtsn,─ na dir, na dir!... // minden szemetével együtt,– nesze neked, nesze neked!...
Un pik es, pik es oyf reyt-vogn fun tsvantsik doyres dir gebrakhts // Ragadd fel, ragadd fel, amit
húsz nemzedék lovaskocsijai hoztak neked,
─ ikh bin es dir menader!... // megígértem neked!
A vander-shtekn valgert zikh un vart shoyn dayne trot // Egy vándorbot forog és várja lépteidet,
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A shar héberül eredetileg ’kapu’-t jelent.
„Íme itt vagyok én, a szegény” – ros hasana és jom kipur ünnepén a muszáf ima előtt az előimádkozó
imája.
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nokh Kain’s opgeshroyfte rekhte fis... // melyek Káin lecsavarozott jobb lábait követik...
N’oyf kidush – blut // Kidushoz – vért,
fun Hovl’s halz – a hitl, – // Ábel torkából–
kil ikh dir... // hűtök neked egy kupával...
Farhilekhter! // Elnyomott hangú! [más zajok által túlharsogott]
S’hot zikh do opgeshtelt a shvartse boyd mit shlofnde parshoyn, // Megállt itt egy fekete vagon, tele
alvó,
un blote ayngerikhte, // sárral bekent emberekkel,
un epes, epes dortn rirt zikh... // és valami, valami megmozdult benne...
O, taykhn smolene fun mayne oygn, // Oh, szemeimből folyó szurok-folyamok,
oysgezoygene oyf tare– na dir, na dir! // melyeket kiszívtak halottmosdatáshoz – vedd el, vedd el!
A shvartse boyd mit shlofnde parshoyn, // Egy fekete vagon, alvó,
in blote eyngerikhte... // sárral bekent emberekkel...
Men firt dort nokh, men firt dort nokh, men firt dort... // Ott még vezetnek, ott még vezetnek, még
vezetnek...
– Nem, tselem iber zikh un tseyl zey oys! // – Vedd el, vess rájuk keresztet, és számold meg (őket)!
A shekel fun a kop, // Egy sékel, egy fej,
a shekel fun a kop, // egy sékel, egy fej,
un shtoys zey, shtoys // és lökd őket, lökd el magadtól,
vi shtendik op, // mint mindig,
– ikh bin zey dir menader, //– odaígértem neked őket,
ikh bin zey dir menader!... // odaígértem neked őket!...
*
4. vers
*

Hey, fisgeyer blinde, hey, klezmer fun Bovl // Hé, vak járókelők, hé, bábeli klezmerzenész(ek),
fun hoykhe balemers mit tsigl getoyshte, // kecskével lecserélt magas állványról126
– aher, tsu der kupe, der kupe fun toyt-shtot!... // ide, a kupachoz, a halott-város halmához!...
Hey, klezmer, hey klezmer farveynte fun Bovl, // Hé, klezmerek, Bábel elsiratott klezmer-zenészei,
hey, fisgeyer blinde oyf veg fun Beslekhem, // hé, Betlehemből jövő , vak gyalogosok
di tsimblen aropnemt fun bovlshe tekher, // vegyétek le a cimbalmokat a bábeli takarókról
trinkt on ayer tutl, farzoygt zikh di fidlen // igyatok zacskóitokból, szívjátok magatokba
hegedűiteket
un shvert zikh // és esküdjetek
mit Vide127, // Vidujjal
mit hertser
126
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A balemer zsinagógai tóraolvasó emelvényt is jelent.
Vidui: jom kipuri bűnbánó ima
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fun fidlekh – // és a hegedűk szívével –
farboven dem Bovl fun Bovlen fun ale // minden Bábelek között a legbábelibb,
mit tates far tsigl, // [esküdjetek] apákkal kecskéért
mit milekh fun mutershe bristn far kalekh, // anyai mellek tejével mészért128,
mit kinder far shteyner // gyerekekkel, kövekért
in kroyn-shtot fun beyner!... // a csontok koronavárosában!
Hey, fisgeyer blinde, hey, klezmer fun Bovl, // Hé, vak járókelők, bábeli klezmer-zenészek,
fun hoykhe balemers mit tsigl gefaste, // akiket kecskével fogtak össze a magas állványokról,
– oyf grestn, oyf hekhstn, oyf erdishn bluter, // - a legnagyobb, a legmagasabb földi pattanáson
oyf kupe nvil’sher – shikere meysim // a tetemek, részeg holttestek halmazán –
itst zaynen // most
mezane // paráználkodnak
di heylike muter // a szent anyák
mit kind in di hent ire blinde un blase... // gyermekeikkel karjukon, vakon és sápadtan.
Hey, klezmer fun Bovl, // Hé, bábeli klezmer-zenészek,
bay tsimblen farshvert zikh, // esküdjetek össze a cimbalmok mellett,
bay fidlen fun hertser, // a szív-hegedűk mellett,
shoyn hoykht zikh der kop, vi a feyg fun Beslekhem, // már emelkedik a fej, mint egy betlehemi
madár,
dem himl tselekhern // nevessétek ki az eget,
un opsheyln hoyl im, // és hámozzátok csupaszra,
– Borukh she-omar v’hoyo ho-oylom!129...// Borukh sh’omar v’hoyo ho-oylom!...
*
5. vers
*
Pamelekh! Vintn-piligrimen, fun lender felzishe fun vilde, // Lassan! Vad, sziklás országok felőli
zarándok-szelek,
batretn geyt ir do fun kupes kop di meshene di royte shneyen? // Rá akartok most lépni a halom
fejénél a bronz színű, vörös hóra?
Fargreyt zikh shpayz af toyznt yor, in elfantisher fel farhilte, // Rakjatok félre magatoknak ételt ezer
évre, csomagoljátok elefántbőrbe,
bashvert mit blut di fligl ayere, - un durkhfirn vel ikh aykh geyn aleyn!... // szenteljétek fel130 –
szárnyaitokat vérrel – én foglak átvezetni benneteket, egyedül.
Do brunems loyern af aykh, vi opgruntn fun oyfgehakte boykhn, // Itt kutak leskelődnek rátok, mint
felvágott hasak mélyei,
un beyner tortshen vild, vi herner rizike, farpapte mit shvartsn tlo, // és csontok ugrálnak ki vadul,
mint fekete patával enyvezett, óriási szarvak,
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A szó cseppkövet, illetve meszet is jelent.
„Áldott, aki szólt, és lett a világ. (idézet a reggeli imából)
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A bashvern ige ’megesküdni’ jelentéssel is bír
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– tsvey toyznt yor farblondzhet in a brunem hot a vilde zaverukhe // – kétezer éven át bolyongott
egy kútban a vad hóvihar,
un hot nokh nit dergreykht biz itst dem benkendikn dno...// és még mindig nem érte el a vágyakozó
mélységet…
Pamelekh! Kupe kletert oyslekn dem himl, vi a teler khmaredike dralis, // Lassan! A halom az ég
felé mászik, hogy kinyalja, mint egy tányér zavaros borjúláb-kocsonyát
un oyssmokn fun velt dem opgeshkrabetn dem foyln beyn, – // és kiszívja a világ kikapart, élettelen
csontját, –
ot yushet fun ir royter meshugas oyf vaytn un af yamen... // és máris vörös őrület árad szét a
messzeségen és tengereken.
O, vintn-piligrimen! Ir vet nokh ontretn mayn tatn oyfn tales... //Oh, zarándok-szelek! Rá fogtok
lépni apám táleszére...
Er loyzt dort oyf der kupe toyterheyt mayn shlofendike mame. // Halott apám a halom tetején
tetvészi alvó anyámat.
Pamelekh! Trot bay nokh mir, nokh mir aleyn!... // Lassan! Lépjetek tovább, gyertek utánam, csak
utánam!...
*
6. vers
*
Gefloygn farbay iz der kupe a kroekhe, // Elrepült a halom felett egy varjúasszonyság,
an alte, a grobe mit pisk mit tsebrokhenem... // öreg volt, durva, megtört csőrű...
Vu flistu in ovnt in harbstikn, kroekhe? // Hová repülsz az őszi estében, varjúasszonyság?
– „Kh’fli brengen ahertsu mayn gantse mishpokhe”... // – „Idehozom az egész családomat”...
Nito vos tsu pikn, fun hunger geshvoln... // incs mit felcsipegetni, felpuffadtak az éhségtől...
– „Nu, kroekhe, fli zikh un breng zey besholem”... // – „Akkor menj és hozd ide őket
békességben”...
Gekumen iz gantse mishpokhe, di kroeshe, // Eljött a teljes varjú-család,
hot kroekhe oyf kupe gehaltn a droshe: // és varjúasszonyság drósét tartott a halom felett:
„Oys velder, oys felder, nito zikh vu hinton, – // „Elfogytak az erdők, elfogytak a mezők, nincs hová
mennünk,
mir veln shoyn blaybn do vintern vinter”... // itt maradunk hát télre”...
„Dir freylekher, kupe, vet zayn itst mit kroekhe, // „Halom, a varjúasszonysággal mostantól
boldogabb leszel,
i kinder, i gest, i bakantshaft keyn hore-nit... // lesznek gyerekek, vendégek, ismerősök is, hogy el ne
kiabáljam...
Un lebn zikh kroen tsufridn on taynes // És elégedetten élnek varjúék, semmiben sem szenvednek
hiányt,
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mit gantse mishpokhes, vi shvartse tsigayners... // az egész családdal, mint fekete cigányok...
Un eyelekh varemen neveyleshe kerpern, // olajak melegítik a tisztátalan131 testeket,
– got zol aykh helfn zikh mern un frekhpern!... // Isten segítsen nektek szaporodni és sokasodni!...
*
7. vers
*
O, shparber ─ treyst mayne, o kupe mist mit shneyelekh farmishte, // Oh, karvaly – te vagy a
vigaszom, oh szeméthalom, hóval keveredve,
gefroyrn kh’ployder zikh oyf dir, glaykh vi a shmate a farveyte; // megfagyva motyogok rajtad,
mint egy fájdalomtól elcsigázott rongy,
─ mir iz bashert dayn koyen-godl zayn, vi in a mishken, // ─ nekem adatott meg a te főpapságod,
mint egy tabenákulumban,
mir iz bashert bay dir tsu dinen di avoyde...// nekem adatott meg, hogy téged szolgáljalak
szentélybeli istenszolgálattal...
Allah! Khristos! Shadai! Ver nokh? Aher, farbaygeyer, farfirte piligrimen! // Allah! Krisztus!
Shadai! Ki még? Ide, ide, járókelők, eltérített zarándokok!
Aher, farblondzhete, s’iz a bes-zune!... // Ide, eltévedettek, ez itt a paráznaság háza!..
Fun gor der velt, fun erdn un fun himlen // A világban, földön és égen,
far malke iber ale berg vel ikh dikh, kupe, kroynen!... // Minden hegyek felett királynővé foglak
koronázni, te halom!
─ Geyt, valgert zikh a gantse nakht oyf oysgeshmirte tome beykher // ─ Menjetek, forogjatok egész
éjjel a kitörölt, tisztátalan hasakon
loyft oyspompen fun zikh di letste tropn shimldike zere, // fussatok, pumpáljátok ki magatokból
utolsó, penészes magjaitokat,
un hulyet op, vi alte oyver-botldike sultans raykhe... // és vigadjatok, mint öreg, gazdag, szenilis
szultánok...
O, veynendiker shparber! // Oh, síró karvaly!
Di vintn ─ fligl zeyere mit blut hobn bashvorn, // A szelek ─ szárnyaikat vérrel szentelték fel,
Un ikh, dayn kohan-gadoyl, munterdik un vakh bin!... // én pedig, a te főpapod, bátor és éber
vagyok!...
*
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Tisztátalanság ’leölt’ értelemben, ’elhullott, döghús’ értelemben, melynek fogyasztása hagyományosan
tilos.
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8. vers
*
O, veynt un kvitshet, halb-nakhtishe tsugn, // Oh, sírjatok és kiabáljatok, fél-éjszakai széllökések,
farkhasmete mit shtiklekh blut, vi trivaksene kopkes... // amelyeket vérdarabokkal pecsételtek le,
mint pecsétviaszos kopejkákat …
Kritst oys a bilenish oyf nakht, vi shtromen royte, // kaparjatok ki egy ugatást éjszakára, mint vörös
áramlások,
on tseykhns un on verter, // jelek és szavak nélkül,
un shtert nit di avoyde, // és ne zavarjátok a szentély-beli áldozatbemutatást,
un vekt nit oyf di vekhter... // és ne ébresszétek fel az őröket...
Shoyn shvartse rives roykhern aroyf // Már fekete csatornák füstölögnek
dayne tsekratste bristn, // szétkapart melleiden
vi shleng farsholtene zikh ratshkeven oyf beykher...// mint az átkozott kígyók csúsznak a hasakon...
─ Ikh tsom dir oyf // ─ Felhúztam számodra
a ployt a hoykhn, // egy magas kerítést,
shlofndike mist-vig, // te alvó szemét-bölcső,
mit shvartse findlen132 oyfn tever, // fekete [...-kal] a tálcán
─ Ani hagever...133 // ─ Ani hagever...
Az keyner zol aher aher nit tsu geyn, // Hogy senki ne jöjjön ide,
un keyner zol fun danen opgeyn... // és senki ne menjen el innen...
A tsug antkegn tsug mit zetsndike tatsn, // Széllökés széllökés ellen, ülő cintányérok,
fun zaytn tsugn, tseylemt zikh mit tseykhns, // a szelek mellett kereszt vetődik jelekkel,
o, treyst zikh, velt, mit blutiker iluminatsiye!... // oh, vigasztald magad, világ, véres
megvilágosodással!
Un ikh, vi a farroykherter lamtern, // Én meg, mint egy kiégett, elfüstölt lámpás,
vel geyn //megyek majd
aleyn // egyedül,
harugim vekn // hogy felébresszem a legyilkoltakat
on shtekn
un on tupen:
─”shteyt oyf harugim in der kupe, // ─ ”keljetek fel, halomra gyilkoltak,
shteyt uf tsu avodes habure”!... // keljetek fel és szolgáljátok a teremtőt”!...
*
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A szó jelentését nem sikerült felfedni
„Én vagyok a férfi” – Siralmak 3.1
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9. vers
*
Oyf markn un yaridn // Piacokon és vásárokon
zidn // nyüzsögnek
steynges flaterdike, kreln, // csapkodó pántlikák, füzérek,
knep un tsibres. // gombok és csöbrök.
Es flakert freyd oyf alemens gezikhter, // Mindenki arcán öröm fénylik,
a shiker freylekhs oyf di zuntogdike shteln, // Vidám részeg a vasárnapi standnál,
es tantsen dingendik-zikh tendler, ─ // alkudozás közben táncolnak az árusok,─
biz himlen ongeshtopt mit skhoyre yeder fur iz, // minden kocsi roskadásig tömve áruval,
s’iz Neile-tsayt. Oyf gikh! Arop-aroyf a rendl! // eile-ima ideje van! Gyorsan! Egy kopekkel több
vagy kevesebb.
Di betler davenen far yedn oyf bandures // A koldusok bandolán játszva imádkoznak mindenkiért,
un mit arshinen falshe oyf geris, // és, szakadt, maszatos arsinnal számolva
farshmirte,
mest men sefer-toyreshe yeries... // mérik a tóratekercs pergameneket.
─ „Hey, steynges, kreln, knep un tsibres!... // ─ Hé, pántlikák, füzérek, gombok és csöbrök!...
─ trogt gezunt!” // ─ használja egészséggel!”
Un ergets in a riv a khazer tamevate // És valahol egy csatornában egy egyszerű disznó
netst oyf di aseres heylike hadibres, // szent Tízparancsolatot hímez,
vi oyf a shtik farshmirter shoymendiker shmate... // mint egy darab mocskos, habzó rongyra.
*

10. vers
*
Di aplen – mist // A mellbimbók ─
fun oysgetogte lender, // kihajnalodott országok szemete
fun opgekrokhene farnakhtn, – // meghámozott alkonyoké,
oysgeplikhte-zate, //elhasználtak-telítettek,
leyg ikh zikh – a late // odafekszem – mint egy folt134
tsu oysgerinene tsu foyle brist, // a kiürült, lusta mellekre,
tsu an onfensterdikn got-hoyz, // isten egy ablaktalan házára,
– kodoysh, kodoysh, kodoysh!..135 // – kodoysh, kodoysh, kodoysh!

134

’foltoz; szakadt ruha megfoltozása’ értelemben.
„Szent, szent, szent” – triszhagion. A keresztény és a zsidó liturgiában is központi szerepet tölt be.
Forrása: Ézsaiás 6.3, ahol az angyalok ezt mondják Isten előtt, ezért került be a szöveg mindkét vallás
liturgiájába. A zsidó liturgiában két helyen fordul elő. Kevésbé látványosan a reggeli imában, a Sma előtti
áldásban jön elő, egyébként pedig a reggeli és a délutáni imában, valamint jom kipurkor a Neila imában is
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Di veyslekh – krie136 // A szemfehérjék – poros, nedves, vak sokaság gyász-jelei,
fun shtoybik-nase makhnes blinde //
Vi verem lekn zey di bregn-bremen, – // amelyek, mint a kukacok, úgy nyaldossák a szemöldökök
partját, –
bet ikh oys tsukopns shkie, // a naplemente ágyfejénél így imádkozom,
– el melekh neemon!...137 // – el melekh neemon!
Di knien – berg, // A térdek – hegyek,
gepentete mit keytn doyres... // melyeket nemzedékek lánca köt gúzsba...
Farknipt in kreytsungen fun vegn, // Utak kereszteződésénél összecsomózva,
biln zey, di opgedekte fis... // kiáltanak ők, a letakart lábak...
Leyg ikh zikh – a sherbele oyf[af] dayne vies // Lefekszem – szempillád egy szilánkja,
un gib zikh, oyfshteyendik, nokh dir a nomen, // és mikor felkelek, teutánad adok magamnak
nevet,138
Omen!... // Ámen!
Fun oysgetogte vayte lender, // Kihajnalodott, messzi,
fun beynerike toyte shvartsn // csontos, halott, fekete országokból
shif ikh zikh atsind do // idehajózom
oyf a shteyn, vi oyf a dembl, // egy kövön, mint egy tölgyön,
rays ikh dikh arop fun mayn farshpart zayn, // leszakítalak bebörtönzött létemről,
shtempl, // (le)pecsétel(l)ek139
kh’pral zikh oyf – a toyer, // felfelé tolakszom – egy kapu
kh’shtel zikh – a balemer: // felállok – egy tóraolvasó emelvény:
Hey, ir, kremer, // Hé, ti kereskedők,
Ir tendlers nakhtishe, fun alte merk, // régi piacok éjjeli házalói,
bagreber, // sírásók,
takhrikhim-shvartse veber, // szövők, akik feketék, mint a halotti lepel,140
– ir ale – oyf // mindannyian – keljetek fel
fun ayer mitn-ru, // pihentető,
fun ayer mitn-nakht // éjjeli
megtalálható. Ez utóbbi esetekben a Sma után, a Smone Eszre ismétlésében, a Kedusában mondják. A
versben a Sma-ra vonatkozó konkrét utalás (ld. 8) előtt találjuk.
136
A szövegben szereplő ( קריהעkrie) szó jelentését nem sikerült feltárni. Előfordulhat azonban, hogy
nyomdahibáról van szó, és felcserélődött a szó két utolsó betűje (a szövegben még két helyütt van
nyomdahiba, de ott csak egyes betűk kerültek a folyó sortól lejjebb, tehát a szó kiolvasható). Amennyiben így
történt, a [ קריעהkrie] szó tépést, szakítást jelent; különös tekintettel a zsidó gyász látható jelére. Haláleset
bekövetkeztekor szokás, hogy az elhunyt férfi-hozzátartozói a gyász jeléül elszakítják ruhájukat. A vers
motívumainak logikai sorába beleillik a halállal és gyásszal kapcsolódó krie szó, ezért a fordítás alapjául ez
szolgált.
137
„Isten hűséges király” – Sma ima első mondatát bevezető mondat Első betűket összeolvasva az Omen szót
kapjuk (ld. egy versszakkal később).
138
Szokás az újszülöttet halott rokonról elnevezni.
139
A hagyomány szerint jom kipurkor pecsételődik meg az ember sorsa a következő évre.
140
A tradicionális halotti lepel fehér, ezzel szemben Markish feketének mondja.
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un fun geleger!... // fekhelyeitekről!...
Fun ale zaytn velt, farbrente trogt meg sefer-toyres // A világ minden részéről hozzák a
tóraktekercseket
oyf brudershaft mit aykh in kupe zikh tsu treystn... // a halommal: veletek való testvériség jeleként,
vigaszul...
Se baytn zikh dort mea elef pleytses, // Százezer váll vetődik egymáshoz,
dos zilber fun dem shvartsn orn shoyderlekh un shver iz: // a fekete koporsó ezüstje iszonytató és
nehéz:
nor yeder groyelt mit masa heyliker tsu zayn bavorns, // mindenki borzongva, szent szolgálattal
akarja sorsát biztonságban tudni
nor yeder lekhtst barirt zayn mit levayedikn orn... // de mindenki áhítozik arra, hogy halotti
koporsó elérzékenyítse...
Un untn keyklt dort oyf royter blote durkhgeyender vint, // és lent a vörös sárban átfutó szél forog,
un vindelekh farhilt, a zibele, a brekl kind... // a pelenka141 egy apró kicsi gyermeket rejt...
Un rudern zikh pregldike leyber oyf // És mosolygós álmukból felbolydulnak a testek,
mit oysgeshmirte tome foystn fun a shmeykhldikn shlof // kitörölt, tisztátalan öklökkel
un shreyen of meshuge un meturef: // és őrülten, észvesztve ordítják:
„– Tsurik! // „–Vissza!
– Tsurik!” // Vissza!”
S’iz do nito keyn ru far heylike far sefer-toyres!... // incs nyugalma a szenteknek, a Tóratekercseknek!...
Un vintn voyendike lakhn: // És a süvítő szelek nevetnek:
– El mole rakhamim...142 // – El male rakhamim...
*
11. vers
*
Ikh hit do dayn gekreytstn kop // Itt őrzöm megkeresztelt fejedet,
fun hint, fun robn // kutyák elől, hollók elől
un bagrobn!... // és mégis elásták!
Ikh gey nit op // em megyek innen
keyn trot... // egy lépést sem...
Oyf mayne oygn shvimen shver um // Szemeim előtt
141

Valószínű szójáték a vint (szél) szó kicsinyítő képzős alakja és „pelenka” jelentésekkel.
„Isten, aki tele van kegyelemmel” – a halottakért mondott ima részlete, melyet temetésen,
gyászszertartáson mondanak.
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verim // férgek
un gederim... // és belek úsznak...
Un tap ikh nokh mit hent on // Kifordított kezemmel megfogok
mit gevendte
a geshendtn... // egy megcsonkítottat...
Ikh tor nit ton keyn trot!... // em szabad lépnem!
Got! // Isten!
Far dayn tsufusn – trep // Lábaid előtt a lépcsőhöz
fun ale mayne kep
leyg ikh do op... // leteszem minden fejeimet...
Un fligl kroeshe dayn hoykh meleytsn143!... // És varjúszárnyak magasságodat […]
– Arop, arop, // Fel, fel,
Mir viln nokh amol dikh kraytsn!... // Még egyszer meg akarunk jelölni kereszttel téged!...
*

12. vers
*
Farbay vet a tog, vi a toyb funem ergets. // Elmúlik majd a nap, mint a valahonnani galamb.
Oyf keynem fun mishkan, mit shpayz tseflikte, // Az ételért kifosztott tabernákulumról
vet er mit zayn omet afile keyn blik ton... // Szomorúságában bizonyára senkire sem vet majd
egyetlen pillantást sem...
– a ritsh un a shpey, un avek, un in ergets... // egy ér, egy ásó, és el, és valahová...
A tsi ton t’mit peyger oyf shtet un oyf pletser, // (Meg)húzni a tetemeket városokon és tereken,
oyf shtrekes oyf viste // messzeségeken és sivatagon át,
fargeyn vet der reyekh... // és elmúlik a bűz...
Un vi a geshlogene hintekhe shvartse // És mint a megvert fekete kutya
vet kumen di nakht-sho...// úgy jön el az éjszaka...
A shmek ton dem mist-vig // Meg fogja ízlelni a szemetes kocsit, a mell-szerűt ...
dem brustikn
vet zi...
A drey mitn ek // Sarkonfordul,
un avek, un avek... // és el és el...
Un vel ikh farbaygeyer rufn fun vegn: // Az arra járókat pedig így fogom hívni:
143

A szó jelentését nem sikerült megfejteni.
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–„Arayngeyt, arayngeyt, do iz a farfor-hoyz, // Menjetek be, menjetek be, ez itt egy kocsiszín,
a heyliker eynfor, do got aleyn shteyt eyn, // szent bejárat, isten is itt áll be,
arayngeyt, ir, shnorers, // menjetek be, koldusok,
mit meyler gedrolene, blove un toyte, – // örvénylő, kék, halott szájúak, –
a moltsayt far tsvantsik yor-hunderts fargreyt iz, // készen van az étel húsz évszázadra,
o, onkumt, arayngeyt // oh, gyertek, menjetek be
un frest zikh, un trinkt zikh, un vuntsht an aliye // és zabáljatok, és igyatok, és kívánjatok aliját,
– L’khayim! zey zoln zikh dort far undz mien!... // – L’chajim! Szenvedjenek azok ott értünk!
Un vel ikh farbaygeyer ongeyn antkegn: // És oda fogok menni az arrajárókhoz:
– Kumt! Nat aykh, tseefnt dem mishkans farmegn, // Gyertek! Vegyetek, nyissátok ki a szentély
kincsét / vagyonát,
tseboytet dem omet, trinkt on zikh mit veytok, // fosszátok ki a szomorúságot, részegedjetek le a
fájdalomtól,
– L’khayim! 144 יהוה, Khristos un Allah! // L’chajim! יהוה,Krisztus és Allah!
Itst, ale nevoles un pgorim, ikh troy aykh, // Most, minden tisztátalan tetemek, hiszek bennetek145
Itst blaybt ir baym toyer // Most itt maradtok a kapunál
un vigt im dem troyer // és ringatjátok szomorúságban
aleyn iber nakht, iber shrek, // egyedül, túl az éjszakán, túl az ijedtségen,
iber shtot... // túl a városon…
Un ikh vel avek // Én pedig a távolban
far aykh betlen un davenen: // Értetek fogok koldulni és imádkozni:
– „O, shenkt far a noser, // –Oh, adjatok a remetének,
O, shenkt far a yoyred, // Oh, adjatok a szegénynek
O, shenkt far a koydesh // Oh, adjatok a szentnek
a hitl // egy kupányit
mit blut!...” – // tele vérrel!... –
*
13. vers
*
Oy, meshugene, oy, dule mayne fis, // Oh, bolond, őrült lábaim,
kh’vel aykh traybn haynt a gantse nakht umzist... // ma egész éjjel feleslegesen űzlek benneteket...
Vemes vundn, vemes veynendike shveln // Kinek a sebeit, kinek a síró küszöbét
zol ikh meydn in der vartndiker velt?... // kerüljem a várakozó világban?
Fun di shlengldike fensterlekh – a sheyn // A girbe-görbe kis ablakokban – látomás/tünemény
nor nit keyner – nit aroys un nit arayn... // de nem megy senki – se ki, se be.
144
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Tetragrammaton; a négy betű a zsidó vallásban Isten egyik megnevezése.
A szó ’rátok bízom’ jelentéssel is bír.
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bay di toyern tsebrokhene oyf kest // A darabokra tört kapunál
zitst der omet, vi a koter, vart oyf gest... // ül a szomorúság, vendégeket várva...
„Gel fun tigerishe feln iz di shkie, // „A naplemente tigrisbőr sárgája
– tret ariber mayne shveln, – s’iz do shtil...” // –lépjétek át küszöbömet, – itt csend van...”
Oy, meshugene, oy, dule mayne fis, // Oh, bolond, őrült lábaim,
– kh’vel aykh traybn haynt a gantse nakht umzist”... // ma egész éjjel feleslegesen űzlek
benneteket...
*

14. vers
*
Shteyt oyf, ir, oyf moltsayt, geter gebrakhte // Keljetek fel, gyertek enni,
der tayvl mit „kibed”146 fun oyb’n vart aykh! // az ördög fentről „frissítővel” vár benneteket!
– „es yom-toyvn Odem’s farshikerte kinder, // – „ünnepelnek Ádám részeg gyermekei,
es pashen zikh ale – di shof un di rinder, // mind zabálnak – a bárányok és a marhák is,
Oyf felder – i honik, i milkh vayse rint dort, // a mezőkön – méz és tej folyik,
un kerner in zangen – far eyntsikn – hundert!... // a magok a kocsányokon – egyből száz!
Un brustike leyber shoyn preglen zikh kretsik, // És nagymellű testek már ronggyá sütik magukat
un shayers fun shefe tseshparn di vent zikh, // a csordultig teli csűrök falai szétfeszülnek
un shtroyene dekher fun ongeshtop platsn, // a szalmatetők a túlcsordultságtól darabokra
hullanak/szétrobbannak
vi froyen, vos trogn tsu tsendlingen gantse... // mint a nők, akik tizesikreket hordanak ki.
Un vos zol ikh brengen, fun vos zol ikh klaybn? // Mit hozzak, miből válasszak?
Un ale zikh eyns onem tsveytn zikh laybn147... // és mindannyian egymásból [élnek]...
Aleyn bay der zayt nor a tsigele shteyt zikh, // Csak oldalt áll egy kis kecske,
a klor-vays, a klor-vays, oyf heldzl – a glekl, // hófehér, hófehér, nyakában egy csengettyű
un shpilt zikh, un briket, un rut nit, un gleklt... // játszik, rugdos, nem nyugszik, és csilingel...
A drey zikh... a tselem... a brokhe... a moytse... // Egy fordulat... egy kereszt... egy áldás... egy
darab kenyér
Un khik in dem helzl in shney-vaysn mitn, // és belevágok a hófehér nyak közepébe,
un nat aykh a hitl // vegyetek magatoknak egy kupával
mit vareme blutn, // a meleg vérből
tsetaylt zikh oyf drayen – un yedn baglaykh! // osszátok három felé – de mindenkinek ugyanannyi
jusson!
146

Idézőjel az eredeti szövegben. A ’kibed’ szó két jelentéssel bír: 1.) frissítő, üdítő 2.) tisztelet – a versben
mindkettő releváns lehet.
147
A szó lehet a lebn ige sajátos, dialektális ejtése is. Pontos jelentését nem sikerült megfejteni.
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– L’khayim! יהוה, Khristos un Alla!... // – L’chajim! יהוה, Krisztus, Allah!...
*

15. vers
*
Tseshpilyet nakht ir shvartse moyl hot // Az éjszaka kigombolta fekete száját
mit tseyn fun shterndikn trifn148... // […] fogakkal…
– Oyf shifl zilbernem fun moyled, // – az újhold ezüst hajóján
geyt oykh ir, eynzame, zikh shifn!... // menjetek ti is, magányosok, hajókázni!...
Ver bay gelegers hot keyn ru nit, // Akinek nincs nyugta a fekhelyén,
ver in der nakht-sho nit keyn heyl hot, // akinek nem nyújt gyógyírt az éjszaka
– geyt oyf ir, nakete, on trunes, // – menjetek ti is, meztelenek, koporsó nélkül
oyf shifl zilbernem fun moyled... // az újhold ezüst hajójára...
Men shloft. Aleyn nor nit di kro rut, // Mindenki alszik. Csak a varjú nem tért nyugovóra,
zi poret zikh in mist in foyln, – // a szemétben párosodik,–
un vi di teyve oyf Ararat // és mint Ararát hegyén a bárka
shtelt oyf der kupe zikh der moyled... // megáll a halom tetején az újhold...
„Arayngeyt, aynvoyner fun shive149, // „Menjetek be, shive lakosai,
di fel fun shkie ligt gekoylet... // a napnyugta bőrét már lenyúzták,
– mir, kroen, viln zikh nit shifn //– mi, varjak, nem akarunk kihajózni
oyf shifl zilbernem fun moyled... // az újhold ezüst hajóján...
Mit fresnvarg lod, moyled, on zikh, // Ennivalóval töltsd fel magad, újhold,
leyg oyf oyf zikh a por neveyles”, // rakodj magadra pár tisztátalan holttestet”,
– un kroen shtil, vi khmares, blondzhen // a varjak pedig csendben, mint a viharfelhők, úgy
bolyonganak
oyf shifl zilbernem fun moyled... // az újhold ezüst hajóján...
*
16. vers
*
Un hirshn-kayorn mit shire oyf herner // És szarvas-hajnalok szarvukon dicshimnuszokkal,
fun loytere roykhn, // tiszta füstben,
mit shkie in meyler, // szájukban a naplementével
vi busheles shneyike, zalbn dem oyfgang... // mint hófehér gólyák, balzsamozzák a napfelkeltét...
148
149

A kifejezés pontos jelentését nem sikerült felfedni.
Gyászhét; a temetést követő hét nap.
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Un hoykhn farnakhtike geyen verblyudn // És mint magas alkonyatok, mennek a tevék
farrisn di meyler oyf shney-vaysn midber, // felszakadt pofával a hófehér sivatagban
vi alte galokhim in roykhike talmes150, // mint az öreg papok füstös […]-ben
un shlepn harugim un mesim un pgorim // és cipelik a meggyilkoltakat, a holttesteket és a
tetemeket,
oyf hiltserne vogns ariber dem Dnieper... // keresztül a Dnyeperen, fakocsikon...
Aroys iz er ersht fun a harts fun a varems, // Még csak most jött ki egy meleg szívből,
er iz nokh farblutikt un iz er nokh varem // még vérzik és még meleg,
un tsitert mit hoykhn fun ovnt gearemt... // és remeg…
Vos geyt ir, verblyudn, ganeyvish farbahaltn, // Miért mentek, tevék, lopakodva, settenkedve,
mit leym un mit holts un mit fayer tsum Dnieper? // agyaggal és fával és tűzzel a Dnyeperhez?
Vos geyt ir tsu vaser, verblyudn, vi teper? // Miért mentek a vízhez, tevék?
O, sherbelekh, sherbelekh, lib hot der Dnieper!... // Oh, szereti a Dnyeper a szilánkokat, a
szilánkokat...
Un zaynen di meysim aleyn zikh metaer, // És a holttestek saját maguk mossák meg magukat
un leygn aleyn zikh oyf hiltserne vogns, // és saját maguk fekszenek fel a fakocsikra
in geyen verblyudn di heldzer gehorbet, // és mennek a tevék, púpos nyakkal
di meyler farrisn un vaynen oyf midber: // felszakadt pofával, és sírnak a sivatagban:
„Hey, kumt oyf baynakhtishe mark do fun shtilkeyt //”Hé, gyertek ide, az éjszakai piacra,
oyf nakhtishn handl berg un mit beyner!” // hegyek és csontok éjszakai vásárára!”
Un vaynen verblyudn oyf shkie fun midber // És siratják a tevék a naplementét a sivatagban
un shlepn di vogns oyf merk un oyf handl... // És cipelik a kocsikat a piacra, a vásárra
Un ontrayber – vintn, // a hajtóik – szelek,
un drey mol gezeyet un nayn mol geshnitn... // háromszor vetettek és kilencszer arattak...
Un ligt zikh der breg – a tsegrizete151 khmarne– // És lefekszik a part – egy [szétrágott] viharfelhő
–
un nidert zey ibershte lip tsu der ta’are... // és felső ajkuk lekonyul a rituális mosdatáshoz
Un hirshn-kayorn mit shire oyf herner // És szarvas-hajnalok szarvukon dicshimnuszokkal,
fun loytere roykhn, // tiszta füstben,
mit shkie in meyler, // szájukban a naplementével
vi busheles shneyike, zalbn dem oyfgang... // mint hófehér gólyák, balzsamozzák a napfelkeltét...
*
150

A szó jelentését nem sikerült megfejteni.
A grizhen zikh ige jelentése ’majszol, leharap, lerágcsál’. A szövegben nem grizhen, hanem grizen
szerepel. A grizen zikh ige jelentését nem sikerült megfejteni, azonban a [z] – [zh] hangváltás lehet
dialektikai különbség is.
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17. vers
*
O, ir, dnieperishe hirshn, // Oh, ti dnyeperi szarvasok,
– shkie-nadn – oysgesilukt // – a naplemente hozományai – akiket kifizettek
far ukrainishe tekhter, – // az ukrán lányoknak, –
haynt vel ikh zayn der basherter!... // ma én akarok lenni a megajándékozott!...
Fun a shkie-land bavilikt // A naplemente országa által jóváhagyva152
n’aykh zikh heylikn gey ikh shoyn, //utánatok megyek megszentelni magam
o, ir, dnieperishe hirshn!... // oh, ti dnyeperi szarvasok!
Dnieper, Dnieper, taykh fun ta’are, // Dnyeper, Dnyeper, a halottmosdatás folyója,
nit tsu zen iz oyf dayn flisn // nem látható a hullámaidon
mer keyn oysgeknipte pleytn... // többé egyetlen kiszakított kerítés sem...
Brider mayne – opgerisn // a testvéreimet - elszakították
shvimen toyte // holtan úsznak
on baglayter... // kíséret nélkül…
Zayt a nakht a gantse vakh haynt, // Legyetek ébren ma egész éjjel,
ir, ukrainishe tekhter! // ti, Ukrajna lányai!
Nadn – sholekhts fun di taykhn! // A hozomány – a folyók bőre!
– Haynt vel ikh zayn der basherter!... // – Ma én akarok lenni a megajándékozott!
*
18. vers
*
Ir, oyf mayn, oyf mayn beyz vunder153, // […]
doyres-troldn, lang farzamte, // Ti, nemzedékek bojtja, akiket régóta hiányoltak,
– vifl zaynt ir?.. // – hányan vagytok?...
Oyfgerufene oyf vunder, // Akiket a csodához hívtak,
kloysters – glekerishe fligl, // templomok – csengettyűs szárnyak
– vort nit – piket!... // – ne várjatok – csipkedjétek fel!
Tsvantsik kumende yor hunderts // Húsz elkövetkező évszázad
mikh oyf mishkan – tselem nayem // a tabernákulumra velem – egy új bálvány
– geyt bashpayen!.. // – menjetek megköpködni!...
Mikh – mezuze – oyfgehangen // Felakasztottak, mint a mezuzát
baym arayngang // a bejárathoz
152

A bavilikn igének ’adományozni’ jelentése is van.
A beyz vunder idiomatikus szókapcsolat, jelentése Weinreich szerint jelentése ’lenyűgöző látvány’,
azonban a kontextusban ez a jelentés nem tűnik relevánsnak.
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oyf di toyern fun festung // a vár kapuira
– ale, ale, ale lestert!... // káromoljatok mind, mind !...
*
19. vers
*
Vi zangen tsien meyler zikh tsu dare dikes // Mint kocsányon, úgy húzzák magukat a szájak a
csontos
fun hoykhn, – khmaredike farkhasmete, // magasról, - felhősen aláírtak,
– vet khotsh a treyf der himl ton?... // csak nem az ég fogja eltréflizni?
Un himlen, glaykh vi bloye blekhene tshaynikes, // és az egek, mint kék bádog teásbögrék,
tseboygn, boygn zikh tsu bakn nakete, // meghajolva, odafordulnak a meztelen arcokhoz
– vet khotsh eyn mol a kape154 ton? ... // legalább egyszer csinál ágytakarót / cseppenik…
Mit krume herelekh, vi mit fardreyte drotn, // göndör hajacskák, mint megcsavart drótok,
a rod zikh ampert a tseshtorkhete155, // egy […] csoport veszekszik
– vet khotsh a vint a fokhe ton?... // – Bár megfordulna a szél?...
Un shkies malegeyren groz tsetrotns, // És a naplemente a megtaposott füvet kérődzi,
vi beyndelekh fun hentlekh kindershe, // mint gyermeki kezek csonthéjas magja,
– vet nit geshen keyn vunder shoyn?.. // nem történik végre valami csoda?...
*

20. vers
*
Oh, kumen un durkhgeyen a dor nokh a dor vet // Oh, nemzedék nemzedéket követ majd
in broyt un in zalts, un in dayges farhorvet, // kenyérben és sóban, gondoktól
megpúposodva/elcsigázva,
vet efsher baym mishkans farloshener // lehet, hogy a tabernákulum kialudt varjú-fényénél
kro-sheyn
zikh opshteln tseyln un gletn di groshns... // fog megpihenni és fogja számolni, simogatni az
aprópénzt...

154

A kape szó szerinti jelentése ’takaró’, így az a kape ton jelenthet ’takarót csináni’, bár a cselekvés ilyen
formában történő megjelölésére a ’ton’ ige használata nem igazán jellemző és nem irodalmi. Ugyanakkor a
kapen ige jelentése ’cseppenik’, így az a kape ton kifejezés a cseppentésre, cseppenésre is utalhat.
155
A tseshtorket ige jelentése ’barátságtalan, mogorva, komor’, azonban a versben nem k-val, hanem kh-val
(tseshtorkhet) találjuk a szót. Ennek jelentését nem sikerült megfejteni.
289

Un vet men amol shoyn // És ha valaha majd
di zun-sheyn // a napsütésre
zikh vintshn, – // vágynak az emberek, –
z’inmitn dem moltsayt fun veltishn heln // a világi ragyogás étkezésének kellős közepén
vert koytik der droysn, // a külvilág koszos lesz,
tsevaynen zikh shveln... // és erejük végéig sírni fognak a küszöbök...
un onshvimt in mit fun der velt a geshpenster // és beúszik a világ közepére egy szellem,
un kratst on der zun zikh dem rukn un lestert: // és megvakarja a ap hátát, és így káromol:
–„Se bayst mikh! Se shtinkt fun mir, brider un shvester!...” // – „Viszketek! Büzlök, bátyáim és
nővéreim!
Farroykhert men gloz fun tsebrokhene fenster, // Törött ablakok üvegeit füstözik,
men startshet di oygn fun berg bay di yamen, // az emberek a tengerparti hegyekről düllesztik
szemeiket,
a vunder, a vunder, a nes! Like-khame! // Csoda, csoda, csoda! apfogyatkozás!
Farshtelt iz di tog-zun mit blut un mit oyter, // A napot vér és genny csúfítja el,
mit peygersher kupe, mit Bovl fun toyte... // tetemek halmaza, holttestek Bábele...
Un lestert di kupe – a koytike khmare: // És káromkodik a halom – a koszos felhő:
un ver vet mikh taren?156... // és ki fog engem megmosdatni?
– Un ver vet mikh treystn?... // és ki fog megvígasztalni?
N’fun vos far a mabl – a blondzhene teyve // És milyen özönvízből jön majd el egy bolygó bárka
vet toybn mir brengen aher in der toyt-shtot?... // és küld hozzám ide, a halott városba
galambokat?...
O, vint fun der midber, – du st’blaybn // Oh, sivatagi szél, – csak te maradsz
getray mir, // hű hozzám
a kush ton mikh efsher fun felz Prometay vet!... // Talán Prométheusz fog megcsókolni engem egy
szikláról!...
–Farbay mir, farbay mir, // – Menjetek tovább előttem, menjetek tovább,
mayn kop vet keyn opru nit gebn keyn teyve // a fejem nem fog pihenőhelyül szolgálni semmiféle
bárkának
mayn harts vet keyn trunk zayn far midbershe ... // a szívem nem lesz semmilyen sivatagi jószág
itala sem...
– Be-domaikh khayi! 157 // Véredben élj!
– Be-domaikh khayi!... // Véredben élj!
*
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Temetés előtti rituális halottmosdatás
Ezekiel 16:6
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21. vers
*
Me vil mir keyn shtot nit fardingen in vet // A világon egyetlen várost sem akarnak bérbeadni
nekem,
mit keyn eygenem shtender... // saját pulpitussal...
Me shelt mikh: // Így csúfolnak:
„Geshendter”... // „A megcsúfított”...
O, oysrays blutik dikh, kupe, fun mit-erd, // Oh, véresen szakítsd ki magad a föld közepéből, halom,
oyf pleytses dikh nemen mit got, vi a mate // istennel a vállukon visznek, mint egy botot,
un loyfn un loyfn // és futnak, futnak
di felzn tseshroyfn // a sziklákat szétcsavarozták,
un felzn mit felzn tsekrign, // és szikla sziklával civakodik
tseshlogn, // verekszik,
– O, dor fun hafloge!... // – Oh, te, vízözön nemzedéke!
Un lign // És fekszenek
un pinen: // és habzanak:
– „ Bavarft mikh mit skile, // – „ Dobjatok meg kővel,
mit skile, mit skile // kővel, kővel,
biz hirsh fun baginen!...” // szarvasig a kezdetektől!...
Mir khulemt zikh himl, tseflakert mit troybn, // Az égről álmodom, tele szőlővel,
mit toyznter shtern in meyler fun foyglen, // ahol a madarak szájában ezernyi csillag van,
un ver vet zey shneydn? // és ki fogja őket levágni?
Un ver vet zey kloybn?... // és ki fogja őket összeszedni?
O, srefesher shtern fun oysgepikte oyg! // Oh, kikapart szemek égető csillaga!
Du zukhst a polonke158 oyf meshene shneyen, // bronz havakon [lengyel lányt] keresel?
oyf brustn mayne fun blutikn tol, // a melleimen, a véres völgyekből?
– iz na dir mayn harts far a royte kameye, – // vedd el szívemet egy vörös amulettért, –
di umruik-royte di blutike fon!... // a nyugtalan-bíbor, véres zászló(ért)!...
*
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A szó pontos jelentését nem sikerült feltárni, meglátásunk szerint lengyel nőt, lengyel lányt jelent.
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22. vers
*
S’iz haynt a milekhike nakht fun ayngeshteltn krigele levone-layb gerotn, // A korsóba tett hold
testének tejes éjszakája van,
dershrekt zikh nit, o, shvartse kets, far umru fun mayn tupen; // ne ijedj meg, oh, fekete macska,
nyugtalan kopogásomtól;
ikh gey aykh onzogn a gezeyre fun der malke kupe: // kihirdetem nektek Halom Királynő
rendeletét,
– zi shlaydert dem barg Sinai op tsurik di tsen gebotn... // –aki visszadobja a Sinai-hegynek a
Tízparancsolatot...
Ir moyl zikh dirshtik roykhert, vi a krater a tsegliter, // szája szomjasan füstöl, mint az izzó kráter
un troyerik ir zoyf, glaykh vi mit shvartsn mark farzotn; // és fekete csontvelővel telten szomorúan
sóhajt;
– Hey, berg un markn! Oyf a shvue ruf ikh mit mayn lid aykh, // – Hé, hegyek és piacok! Esküre
hívlak benneteket dalommal,
di kupe blutikt dem barg Sinai op di tsen gebotn!... // a Halom bemocskolja vérrel Sinai hegyének
Tíz parancsolatát!...
Tsvey foyglen dreyen zikh arum ir moyl un shprekhn, un bashvern159, // Két madár repked a szája
körül, beszélnek és [szellemet idéznek/varázsolnak],
un viklen iber hoykh ir tsung, vi a tseflakerte megile, // és hangosan feltekerik a nyelvét, mint egy
megtépázott megilát,
un leygn oyf ir kop a kroyn fun shvimendike shtern... // és fejére úszó csillagokból tesznek
koronát...
O, Sinai-barg! In iberkerter shol fun himl – lek di blove blote!... // Oh, Sinai! Az ég felfordított
táljából nyald ki a kék sarat,
Un nikhne, nikhne, vi a kats, in halb-nakhtisher tfile, // És alázatosan, alázatosan, mint egy macska
az éjféli imában
– di malke-kupe shpayt in ponem tsurik dir op di tsen gebotn!... // – Halom Királynő visszaköpi
arcodba a Tízparancsolatot!...
*
23. vers
*
Tseblutikt valgert zikh oyf gasn got, // Elvérezve bolyong az utcákon isten,
i unter glekers feyerlekhn vildn vioken, // a harangok ünnepi, vad vonyítása alatt is,
i unter dayne tents, o, tsveyter bovlsher Golgot!... // és a te táncaid alatt is, oh, második, bábeli
Golgota!

159

Több jelentésű szó, a felsoroltakon túl ’átkozni’ jelentése is van.
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Tsu dir, tsu dir, o, kupe mist, o, malke barg, // Hozzád, hozzád, szemét-halom, oh, hegyek
királynője,
vet zikh inmitn mark // a piac közepén
zayn kerper tsvyoken, // szögezem a testeit,
vi tsu der erd zikh tsvyoket pokndik di shtot... // ahogy a földhöz szögezi magát a himlős város...
Golgot! // Golgota!
Shoyn tseyln kloysters op, vi tendlers nakhtishe, far got //A templomok mint az éjjeli árusok, már
számolják
dos zilber; // az ezüstöt istennek;
bay dayne trot // lépéseid közben / lépéseidtől
fun kroynen oysgeshnayt hot zikh a blendndike hogl! // a koronából vakító jégeső kezdett esni
– ikh klop arayn dem ersht tsvyok in zayne fligl // szárnyába belekalapálom az első szöget
oyf dayne hoykhe, kupe, bovldike vent... // magas, bábeli falaidba, Halom,
Oyf ershtn tropn blut fun dayne hent // Kezeid első csepp vérének
– a dorshtiker, a tfilediker logl, // – szomjas, ima-szerű bőr –
– shoyn untershtelt hot zikh160 dos moyl dos srefedike fun baginen... // –
már merészen jelentkezik a kezdetek égő szája...
N’bay dayne oysgeshmirte fis in vaysn troyer, // Fehér bánatban kovácsolt lábaid
vi nayntsn blinde magdalines161 // mint tizenkilenc vak [Magdaléna]
– fargebung betn neyntsn doyres!... // bocsánatért esedezik tizenkilenc nemzedék!...
*

24. vers
*

Nit! Lek nit, kheylev himlisher, mayne farpapte berd, // e! e nyalogasd, égi viasz, ragadós
szakállamat,
Fun mayne meyler khlyupen broyne ritshkes dzyegekhts, // számból ragadós, barna patak csepeg
O, broyne roshtishne fun blut un fun gezegekhts, // Oh, vér és fűrészpor barna rozsdája,
Nit! Rir nit dos gebrekh af shvartser dikh fun dr’erd. // e! e érintsd meg a föld fekete combjának
hányadékát.
Avek! Se shtinkt fun mir, se krikhn af mir fresh! // El innen! Bűzlök, és békák másznak rajtam!
Du zukhst dayn tate-mame do? Du zukhst dayn khaver? // A szüleidet keresed itt? A barátodat?

160

untershteln zikh jelentése ’merészen elvállal’
Mivel a héber betűs szövegek nem különböztetik meg a kis- és nagybetűket, így személyneveknél sem
találunk szókezdő nagybetűt. A szó pontos jelentését nem sikerült megfejteni, meglátásunk szerint a
kontextus alapján Magdalénára is utalhat.
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Mir zenen do! Mir zenen do! Nor s’shtinkt fun undz an aver! // Itt vagyunk! Itt vagyunk! De bűzlik
tőlünk a levegő!
Avek! Mir loyzn zikh in nakhes, mit hent tseboygene vi mesh… // El innen! Élvezkedve
tetvészkedünk, megvetemedett bronz-szerű kezeinkkel.
A kupe koytik gret ─ fun untn biz aroyf iz! // Egy kupac piszkos fehérnemű - tetőtöl talpig!
Na! Vos dir vilt zikh, dul-vint, krats zikh oys: a kind? a kale? // Kapard ki, őrült szél, és vidd, amit
akarsz: Gyereket? Menyasszonyt?
Antkegn zitst der kloyster, vi a tkhoyer bay kupe oysgeshtikte oyfes. // Előtted ül a templom, mint
egy galád, egy kupac megfojtott baromfi mellett.
O, kheylevene himlen! Mir zenen do! Mir zenen do! Mir ale!... // Oh, viaszos egek! Itt vagyunk! Itt
vagyunk! Mind itt vagyunk!
Yud alef Tishrey tarpe... tsu gots nomen, // 5681. Tishri 11… Isten nevében,
─ Omen!... // ─ Ámen!
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