
aggastyán arcát látja. Csak a tekintete volt éber, örök-
ké figyelő.” Igen, figyelni kellene, ahogy apáink és
nagyapáink figyeltek, hogy megóvják azokat, aki-
ket szerettek, s ne engedjék eluralkodni a rosszat
és a gonoszságot… Figyelni kell a világra! Az em-
berekre. Általában mindenre. „Ahhoz, hogy hívő
légy, ahhoz, hogy szerény légy, hogy elcsendesülj,
elég a világ keletkezésére gondolnod. A semmiből
nem lesz valami… hogy öröktől fogva van… Ez em-
beri aggyal felfoghatatlan… Csak Istennel ma-
gyarázható… Ha hitetlen vagy és hangoskodó, elég
erre gondolnod. Hogy energia? Így is lehet mon-
dani, de nem szebb azt mondani: Isten?”

A történetbe finoman beleszőve aranylik a rész-
vét és a kölcsönös szeretet. A bölcseleti meggon-
dolások pedig az élettel szembesítenek, pontosan
azzal, ami életünkből fájón hiányzik. Pedig a va-
lóság egy töredékében is megpillanthatjuk a lét
szépségét. A fiatalember a kerekes kocsiba eme-
li Rikát, végigtolja a szobában, az ezerszer látott
képek és berendezési tárgyak látványa tárul elé-
jük. Aztán elérik a „fénylő kaput”, az erkélyajtót.
A kocsi célba ér. „Úgy állítom be, hogy az utca ha-
talmas platánfáin átszűrődő napfény minél na-
gyobb felületen érje Rikát. Magamnak kihozok egy
széket, leülök vele szemben.” Mintha a tenger part-
ján ülnének, és a tenger mormolását hallgatnák.
„…csak ülünk, nézzük a fák ezerszínű kérgét, a
tenger felől szelíd szellő simít végig az arcunkon,
fölnézünk a fénylő égre, az alig mozgó lombok-
ra…. Csend van, kortyoljuk a kávét…”

Ennél a leírásnál megtorpanva eltűnődtem: mi-
 kor néztem utoljára a fénylő égre? Mikor figyeltem
a lombokat? Mikor hallottam meg a levelek szelíd
zizegését?

RÓNAY LÁSZLÓ

JICHAK KATZENELSON: 
ÉNEK A KIIRTOTT ZSIDÓ NÉPRŐL
– HALASI ZOLTÁN: 
ÚT AZ ÜRES ÉGHEZ

Auschwitz után nincs költészet — halljuk, olvassuk
oly gyakran Theodor W. Adorno veretes kijelen-
tését. Tényleg elhallgattak volna a költők Ausch-
witz alatt és után? Johann Baptist Metz, az új po-
litikai teológia kidolgozója figyelmeztet arra, hogy
az Adornótól szállóigévé vált gondolatot többé
nem mondhatjuk ki teljes határozottsággal anél-
kül, hogy ne magyarázkodnánk miatta. És éppen
a magyarázat keresésével óhatatlanul átcsúszunk
az okoskodásba, eljutunk arra a pontra, hogy za-
varunkat ötletességgel próbáljuk leplezni. Nem
szerencsés, ha túl sok ötletünk van Auschwitzcal
kapcsolatban. Tudomásul kell vennünk, hogy a
rémület terében, a katasztrófa idején, amit gyak-
ran a holokauszt vagy a soá szavakkal jelölnek, nem

szűnt meg sem az imádság, sem a költészet. Ép -
pen ezért lehetséges Auschwitz után imádkozni
és verseket írni. Példáért pedig nem is kell mesz-
szire mennünk: itt van előttünk magyar nyelven a
közelmúltban megjelent Ének a kiirtott zsidó népről,
Jichak Katzenelson 20. századi siratóéneke.

Katzenelson nemcsak szemtanúja, áldozata is
annak a levegőtlen présnek, amelybe mindenki be-
került, aki a náci rendszer logikája alapján rend-
szerellenesnek minősült. Katzenelson bekerült,
mert a fehéroroszországi Karelicsben született
1886-ban, mert zsidó volt, mert a családjával le-
telepedett a lengyelországi Łódźban. Mert drá-
maíró, költő, tanár volt, olyan értelmiségi, akinek
fontos a zsidó kultúra megőrzése és továbba-
dása. Tomboló diktatúrában nincs helye írástudó
embernek. És éppen ebben az otthontalanság-
ban, üldözöttségben írja meg a saját és a zsidó
nép nekrológját egy franciaországi internáló tá-
borban. Társai azért mentik ki Varsóból, hogy le-
írhassa azt, amit érzékelt, tapasztalt a saját bőrén:
a rábízott feladatot ezzel teljesítette. A mű befe-
jezése után nem sokkal vissza kellett térnie Len-
gyelországba, ahol Auschwitzot már nem kerül-
hette el. 1944. május 1-jén őt is kivégezték.

A rémület terében élesebbé válnak az érzékek:
a szem érzékenyebb az önmegfigyelésre és a kül-
világ rezzenéseinek, legrejtettebb mozdulatainak
nyomon követésére, a fül meghall olyan neszeket,
amelyek béke idején rendre észrevétlenek marad-
nak. Ebben a közegben a szem- és fültanúság sok-
kal inkább átok, mint áldás: „Én vagyok az a férfi,
aki látta, aki elnézte, el, / miként dobálják az enyéimet”
(19.), „Ó, mért nem vagyok vak és földsüket.” (40.)
Katzenelsonnak szembesülnie kell azzal, hogy
egész népét el akarják törölni a föld színéről, csa-
ládját, barátait, ismerőseit, közössége vezetőit sem
kímélve. És hova fordulhatna máshoz, mint a hall-
gatag egekhez? A rejtőző Istenhez intéz remény-
telen kiáltást: „Hogy hittem bennetek egek! Rólatok
zengett mindegyre dalom. / Mint nőt a férfi, úgy sze-
rettelek. Ennek most vége, eltűnt, megszakadt. (…)
Lám, bennetek, egek, mint véghetetlen, kopár sivatag-
ban, elveszett / az én egy Istenem.” (31–32.)

Megrajzolja a kiáltásokból szőtt lengyel táj to-
pográfiáját, amelyben a szenvedők nem egy név-
telen, arctalan tömegként vannak jelen. Katze nel -
son műve az áldozatok örökkön élő és mozgó,
nyugtalan arcképcsarnoka. A halott hitves és a
gyermekek, a vagonokba kényszerített ezrek, a hit-
 község megzsarolt vezetője, a százéves arcú két-
éves kislány, az ötéves, aki öccsét jó édesanya
módjára eteti, a fiú, aki jiddis és héber keverék-
nyelven szenvedélyes történetet mond társainak
az árvaházban, a rabbi, akinek a szájába köpnek,
a társadalmi cselekvésre mindig kész halucok,
akik megszervezik a zsidó ellenállást a náci túle-
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rővel szemben, néznek vádlón árulóik és gyilko-
saik szemébe. Katzenelson nem hallgatja el, mert
nem hallgathatja el, hogy életük megmentése re-
ményében zsidók is kollaboráltak a német hata-
lommal: „Oly kevesen vagyunk! Mégis akad fölös-
leg: Alfred Nossig, töröltessék el a neve! / Meg akik
lelküket a németeknek adták, a zsidó rendőrök.” (42.)

Az Ének a kiirtott zsidó népről magyar nyelvű
kiadása azért is érdekes, mert a fordító, Halasi
Zoltán nem elégedett meg csupán egy előszó és
egy utószó, majdhogynem kötelességszerű meg-
írásával. Két önálló kötetre való anyagot illesztett
a fordítása mellé Út az üres éghez címmel, amely
Katze nel son műve után következik, és két rész-
ből áll: egy prózai és egy lírai (Da capo — Közép-
kor) egység ből. Halasi szövege nem úgy viszo-
nyul Katze nel son szövegéhez, mint fagyöngy a
fá hoz, nem „telepedik” rá, nem írja túl, nem értel-
 mez, érvel, magyaráz — leírja, ami van. Hagyja
működni azt a szöveget, amely saját írásának is
forrása. Halasi a kötethez írt előhangban egy
épülethasonlattal írja le a kiadvány szerkezetét:
„A poé ma maga az átriumos közép, azt járja körül az
utószóból kinőtt próza tömbje, ehhez csatlakozik elő-
csarnokszerűen a versciklus.” (7.)

A kötet történetmondása korántsem lineáris:
Halasi bevezetőjében felkészíti és bevezeti olva-
sóját abba a szövegtérbe, amelyben újrajátszódik
a zsidóság európai története, kezdve Katze nel son
siratóénekével, amely a lengyelországi zsidóság
II. világháborúban megélt szenvedéstörténetét
foglalja magába. Ezt követően Halasi különböző
műfajú szövegeken keresztül mutatja be azt az
utat, amely ahhoz a végkifejlethez ve zet, amelyet
Katzenelson tollából már megismer tünk. Halasi
nemcsak a műfajok között ingá zik, Lengyelország
határain belül sem marad meg: Oroszországtól
Spanyolországig, s vissza egészen a 11–13. századi
Szentföldig vezet az út. Halasi novelláiban feltárja
a jiddis nyelvű kultúra mindennapjait, a volozsini
jesiva világát, ahol az elbeszélésnek még ereje van,
ahol a szó még békét tud teremteni a közösségen
belül, habár kívülről a cári nagyhatalmi politika
megpróbálja ellenőrzése alá vonni a zsidó kultúra
szellemi műhelyét. Az utazás nemcsak geográfiai
és műfaji szinten, hanem a fikció és a realitás kö-
zött is megvalósul: valós történelmi, földrajzi ada-
tok, személyek bevonásával mond el egy olyan
történetet, amely a részletek összetételében ugyan
nem felel meg a valóságnak, de műve egészét te-
kintve, a fikció ellenére is, hiteles képet tud adni a
zsidóság történetéről.

Halasi Zoltán Jichak Katzenelson családtörté-
netét, biográfiáját is segítségül hívja ahhoz, hogy
regisztrálja a századforduló sokszínű kulturális
életét, s emellett a szűnni nem akaró ellenőrzése-
ket, feszültségi pontokat: „Mintha nem azért jöt-

tünk volna el a mi keleti szülőföldünkről ebbe a füstös
iparvárosba, mert ott már levegőt nem lehetett venni,
a földet nem művelhettük, a nagyvárosban nem keres-
kedhettünk, hiába szőttük a gyönyörű kendőinket…”
(60.) Halasi prózái közt találunk egy szakszerű
műemlékvédelmi leírást a lengyelországi fazsi-
nagógákról, továbbá elolvashatjuk egy zsidó folk-
lorisztikával foglalkozó előadás írásos változatát,
valamint egy pódiumbeszélgetés szövegkönyvét
a jiddis líra helyzetéről, s kapunk egy varsói bé -
dek kert, amely által gondolatban bejárhatjuk a
varsói gettó utcáit, Katzenelson által is pontosan
megjelölt helyszíneit. A katasztrófa bekövetkezé-
sének jelei egy, a zsidók gazdasági ellehetetleníté-
 sének veszélyeiről szóló levélben mutatkoznak
meg, s az ebben rejlő feszültség kulminálódik a ná -
ci ideológiai kézikönyv kivonatában, majd a vég-
 rehajtási parancsban, amely az egyetlen valós
dokumentum a kötetben.

Halasi a dráma kelléktárát is bevonja, amikor
megírja a Katzenelson-műből már ismerős Adam
Czerniaków hitközségi vezető belső monológként
is működő, naplószerű feljegyzését, valamint a
zsidó ellenállást megszervező halucok vitáját,
amelyben az egyéni megszólalók és a kar felváltva
felelgetnek egymásnak. Ezen kívül — többek kö-
zött — olvashatunk orvosi jelentést arról, hogy a
tartós éhezés mit tesz az emberi testtel, hogyan
sorvadnak el korra és nemre való tekintet nélkül a
gettó alultáplált lakói, továbbá egy közgazdásszal
készített interjút a falakon belül kialakuló fekete-
gazdaságról, valamint egy beszámolót két szani-
técnő gyermekmentő akciójáról.

A kötet függelékébe került az az öt, három-
három verset tartalmazó versciklus, amely a 20.
századi események középkori párhuzamainak
krónikáját adja: II. Henrik császárrá koronázásá-
tól kezdve a keresztes háborúk rémtettein ke-
resztül (milyen áron jutottak el Nyugat-Európába
a kereszténység által olyannyira tisztelt ereklyék),
a járványok elterjesztésének rágalmán át a teljes
közösségeket megsemmisítő pogromokig.

Felvetődik a kérdés, hogy milyen nyelven lehet
érvényesen beszélni a katasztrófáról, amely idő-
ben még nincs is olyan távol tőlünk. Katzenelson
szemtanú és áldozat, siratóénekének érvényes-
sége megkérdőjelezhetetlen. Halasi Zoltán epikája
és lírája pedig attól válik érvényessé, hogy nem
magyaráz, hanem rögzít. Intelligensen, jó arány-
érzékkel felhasznál. Halasi szintézise által kirajzo -
lódik az a lelkitükör, amelybe a zsidó-keresztény
Európának újra és újra bele kell néznie. An nak a
zsidó-keresztény Európának, amely történelme
során oly gyakran elfelejtette, hogy kereszténysé-
gét a zsidóságtól kapta. (Kalligram, Budapest, 2014)

IKKER ESZTER
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