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2 Hol van a boldogság?

Yevgeniy Fiks-szel beszélget 
Turai Hedvig

Yevgeniy Fiks1 1972-ben Moszkvában született, 1994 óta él New York-
ban, Tanulmányait a moszkvai V. I. Szurikov Intézetben végezte, majd 
a Brooklyn College-ban, illetve a New York-i School of Visual Arts-ban 
tanult. Számos jelentős nemzetközi kiállításon vett részt, köztük a Sydney 
Biennálén (2008), a Thessaloniki Kortárs Művészeti Biennálén (2007), és a 
Moszkvai Kortárs Művészeti Biennálén (2005, 2007, 2009). A beszélgetés  
a 2B Galériában rendezetett, A zsidó autonóm terület növény- és állatvilága 
című kiállítása (2017. október 8 –november 3.)2 alkalmából készült. 
 
Turai Hedvig: A kiállítás fókusza a Zsidó Autonóm Régió, amelyet hajlamosak 
vag yunk Birobidzsánnal azonosítani. Mit kell tudnunk Birobidzsánról?
Yevgeniy Fiks: Birobidzsán a Zsidó Autonóm Régió fővárosa, az egykori 
Szovjetunió távol-keleti részén, a kínai határ közelében – jelenleg az Orosz 
Föderáció része. 1928 előtt lényegében nem éltek itt zsidók: a húszas évek 
végén kezdtek el ezen a helyen, az akkor létrehozott Zsidó Autonóm Kerü-
letben letelepedni. A számuk akkor kezdett el növekedni, amikor 1934-ben 
a besorolása „Régió” vagy „Terület” lett, ami egy magasabb szintű hivatalos 
státust jelentett. A legtöbb zsidó a második világháború után, 1945 és 1947 
között élt Birobidzsánban, számuk ekkor elérte a 30000-et, ami az össz-
lakosság 10%-át jelentette. 1947 után ez az arány folyamatosan csökkent. 
A Szovjetunióban egyébként voltak más kísérletek is – elsősorban mező-
gazdasági tevékenységet folytató – autonóm telepek létrehozására, többek 
között Ukrajna déli részén vagy a Krím-félszigeten, ahol a legtöbb szovjet 
zsidó élt. Ezeket a telepeket Sztálin támogatta, de nem mondhatjuk azt, 
hogy a létrehozásuk kizárólag az ő ötlete lett volna. A gondolat eredete 
egyaránt visszavezethető a zsidó kommunistákhoz, illetve a zsidó népi 
aktivistákhoz, valamint a szovjet államhoz. A zsidók között több mozgalom 
is működött: egyfelől a cionisták, akik a kivándorlás hívei voltak Európából 
Palesztinába, másfelől a territorialisták és az autonómia hívei. Ez utóbbi 
kettő baloldali, anticionista mozgalom volt. A héber helyett meg akarták 
őrizni a jiddis nyelvet, és ott akarták folytatni az életüket, ahol a zsidók 
évszázadok óta éltek. Szocialisták vagy anarchisták, de többnyire balolda-
liak voltak, akik már az 1917-es forradalom előtt is aktívan tevékenykedtek. 
A szovjetek pedig támogatták őket. A rendszer ugyanis azt tartotta jónak, 
ha a népek ott maradnak, ahol vannak: a saját nemzeti kultúrájukat műve-
lik, de a szovjet szocialista kultúra és gazdaság részei maradnak, vagyis 
megtarthatják a hagyományaikat, a nyelvüket, de legyenek a szocializmus 
hívei. Úgy gondolták, hogy a zsidók a mezőgazdasági munka révén ismét a 

„normális” élet részei lesznek. A forradalom utáni Oroszországban ugyanis 
a gazdaság hagyományosan zsidó szektorai megszűntek: a kiskereskedel-
met és a kisipart felszámolták, államosították. 

1  http://yevgeniyfiks.com/home.html

2  https://www.facebook.com/events/1556810571100341/

TH: Tehát nem is volt valójában zsidó település?
YF: Nem. A nyugati diskurzusban sok szó 
esik arról, hogy Birobidzsán valójában egy 
elvetélt utópia. A zsidók mentek oda, de 
valójában nem túl sokan, hiszen igencsak 
messze esett a hagyományos, történelmi 
zsidó településektől, területektől Európá-
ban. A hidegháború idején, nyugaton úgy 
értékelték, hogy Birobidzsán lényegében a 
zsidó nép arculcsapása. Ugyanakkor maga 
az autonóm régió gondolata már Sztálin 
előtt, a cári Oroszország idejében is felme-
rült: jiddis aktivisták foglalkoztak olyan 
kérdésekkel, hogy miként éljenek a zsidók 
Oroszországban, beszéljék-e saját nyel-
vüket, az igazságszolgáltatásban el kelle-
ne-e fogadtatni a jiddis nyelvű iratokat stb.  
A kommunisták mindennek egyfajta nyo-
matékot adtak azzal, hogy létrehozták a 
Volgai Németek Autonóm Szovjet Szocia-
lista Köztársaságát – amit persze 1941-ben 
feloszlattak – vagy a Tatár Autonóm Szovjet 
Szocialista Köztársaságot, s a Krím-félsziget 
is autonómiát élvezett. Tehát Birobidzsán 
nem volt egyedi jelenség a Szovjetunióban: 
a szovjetek kormánya bizonyos fokú auto-
nómiát, kulturális önállóságot, nyelvhasz-
nálatot megengedett, területet is biztosított 
ezeknek a népeknek, de ez természetesen 
nem jelentette azt, hogy elhagyhatták volna 
az országot, vagy szembe fordulhattak volna 
a kommunizmussal. A „tartalmában szoci-
alista, formájában nemzeti”-elve itt is érvé-
nyesült. 
Tehát a baloldali zsidók részéről volt érdek-
lődés ez iránt az autonóm terület iránt. Ami-
kor azonban elkezdtek az első csoportok ide 
megérkezni, kiderült, hogy nincsenek fel-
készülve a fogadásukra. Ez a föld nem lett 
volna képes zsidók millióit befogadni. Nem 
volt munka, az értelmiségiek nem tudtak itt 
mit csinálni. A Szovjetuniónak pedig – és 
számos történész ezzel magyarázza Biro-
bidzsán sikertelenségét – nem volt igazán 
érdeke ennek a területnek a fejlesztése. Nem 
akartak egy erős és önálló zsidó területet lét-
rehozni, s ezzel erősíteni a nacionalizmust, a 
vallásos érzületet. A végső cél idővel a zsidók 
teljes asszimilációja volt. A zsidók azonban 
önszántukból mehettek oda, nem voltak 
kényszerű áttelepítések. 
TH: Milyen haszna származott a Szovjetunió-
nak Birobidzsánból?
YF:  Összeg y űjtöttem és k iá l lítottam a 
Birobidzsánnal kapcsolatos dokumentu-
mokat, publikációkat. Ezek jórészt propa-
ganda-anyagok, amelyek az autonóm régió 

nyilvánul meg, hanem a Valahol Európában című filmben. A Radványi 
Géza rendezte, 1948-ban bemutatott filmben szereplő gyermekek jelentős 
része a Gaudiopolis bentlakó diákja, és a film állítása jelentős mértékben 
Sztehlo állítása: a gyermekek, a szétroncsolódott felnőtt társadalom által 
elhagyott vagy bántalmazott gyermekek, képesek új közösséget létrehozni, 
és ennek az új közösségnek felelős tagjává válni. A film ismertebbé vált, 
és hosszabb távú hatást fejtett ki, mint maga a gyermekváros, bár ez nem 

csak a valós intézmények és fiktív történetek 
közötti szükségszerű különbségből fakad: a 
film általános érvényű, szocialista szókincs-
csel kifejezett erkölcsi tanulsága elfogadható 
volt az államszocialista rendszer számára, 
míg egy, a gyermekeket demokratikus auto-
nóm gondolkodásra nevelő, névleg keresz-
tény oktatási intézmény már jóval kevésbé.
A kiállítás bőséges és gondosan rendsze-
rezett dokumentumanyaggal vázolja fel 
Gaudiopolis milyenségét, és a körülötte 
létező kaotikus, háború-utáni világot, majd 
kiemeli, hogy Gaudiopolist elsősorban szim-
bólumként tudjuk érteni, egy olyan társa-
dalmi példaként, melyet érdemes a jelenlegi 
világunk helyzetére lefordítani és megva-
lósítani. A kiállításon belül látunk is egy 
kísérletet a Gaudiopolis-példa követésére: 
a már említett AUW videóban a solymári 
Fészek Waldorf Iskola7 és a Cseppkő Gyer-
mekotthoni Központ8 diákjai a Gaudiopolis 
történetéről tanulnak, majd a Gaudiopolis 
diákjaihoz hasonlóan kétkezi munkát végez-
nek, mesterséget tanulnak. A kiállítóterem 
közepén látjuk a 21. századi diákok munkáját: 
agyaglapú asztalt, deszka-széket, rongysző-
nyeg-ágyat. Ezek azonban mintha helyet-
tesítő tárgyak lennének, s ebben a minősé-
gükben a negyvenes évek Gaudiopolisának 
munkáit jelképeznék, hiszen a kiállítás maga 
történeti anyagként kizárólag képeket, szö-
vegeket, újságokat és könyveket mutat fel. 
Talán nem maradtak fenn bizonyíthatóan a 
Gaudiopolishoz csatolható ruhadarabok és 
bútorok, talán a kurátor döntése, hogy nem 
állítja őket tárgyi ereklyeként a figyelem 
központjába. Így viszont centrális helyzetbe 
kerülnek a mai diákok munkái, melyek bár 
saját jogukon érdekesek és értékesek, csak 
erősítik a felismerést: a 2010-es évek peda-
gógiai szükségletei nagyban különböznek 
a 1940-es évek szükségleteitől. Az a munka, 
mely a 40-es években a saját, rövid távú 
szükségletek kielégítését vagy egy felnőtt 
szakmára való felkészülést jelentette, ma 
csak kreatív hobbi. Akkor a gyermek cipőt 
csinált, hogy legyen cipője, és felnőttként 
lehessen cipész, de ma, amikor a diákmunka 
a szórólaposztás és az árufeltöltés, a felnőtt 
életre felkészítés pedig az életrajzírás és 
a táblázatkezelés elsajátítása, és sokkal 
nagyobb luxus cipőt készíteni mint cipőt 
venni, Gaudiopolis üzenete nem kevésbé 
érvényes, csak fordításra szorul.

7  http://www.feszekiskola.hu/

8  http://www.cseppgyermek.hu/index.php/hu/

Valahol Európában, 2017, OFF-Biennále, Centrális Galéria, Blinken OSA Archívum  
© Fotók: Eln Ferenc
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2hivatalos alapításának 50. és 70. évfordulójára készültek. Brosúrák, ame-

lyeket többnyire olyan méretben készítettek, hogy szóróanyagként is 
jól használhatóak legyenek: jiddis nyelven íródtak, ezeket fordították 
angolra és osztogatták nemzetközi találkozókon is, például New Yorkban  
1939–40-ben, vagy ENSZ-szimpóziumokon. A hidegháború idején az 
amerikaiak a Szovjetunió antiszemitizmusára figyelmeztették a világot, a 
Szovjetunió pedig vissza akart vágni, s ehhez jól jött az a tény, hogy létezik 
Birobidzsán, a Zsidó Autonóm Régió. 
TH: Ezekben a brosúrákban nag yon sok a kommunista szimbólum, a Lenin 
szobor, s jóval kevesebb a zsidó vallási jelkép. 
YF: Azok között, akik erre a terültre mentek, voltak a kommunizmusban 
hívő zsidók, fiatalok, idealisták, és szegény emberek, akik Ukrajnában 
nem találtak munkát, valamint voltak olyanok is, akik átmenetileg elve-
szítették az állampolgárságukat. Ha ugyanis valakit burzsoának vagy 
burzsoá származéknak minősítettek, az ideiglenesen elveszíthette állam-
polgárságát, amit vissza kellett azt szereznie. Mint valami javítóintézetbe, 

úgy mentek a Zsidó Autonóm Régióba dol-
gozni, ahol a munkájukkal bebizonyíthat-
ták, hogy megérdemlik az állampolgárságot. 
Ugyanakkor sok, nemcsak zsidó származású, 
hanem orosz értelmiségi – például író – is jött 
ide, aki munkát keresett. Sosem volt tisz-
tán zsidó terület, sokkal inkább egy szovjet 
projekt, amit úgymond a zsidók érdekében 
hoztak létre. 
TH: Miért választotta Birobidzsánt a témájául, 
és miért éppen most, 2016-ban járt ott? 
YF: 2009 óta foglalkozom Birobidzsánnal, 
de csak a múlt év szeptemberében jutottam 
el oda, a moszkvai osztrák kulturális atta-
sénak, Simon Mraznak köszönhetően, aki 
művészi kutatáson alapuló kiállítást3 szer-
vezett, amelynek a címe is csupán ennyi 
volt: Birobidzsán: a Zsidó Autonóm Terület. 
Készítettem néhány új munkát ide, köztük 
az itt is látható templomsorozatot, amelynek 
a címe A birobidzsáni eg yházmeg ye. 1991-et 
követően, a Szovjetunió összeomlása után, 
egyfajta vallási újjászületési hullám öntötte 
el a korábbi Szovjetuniót: mindenhol temp-
lomok nőttek ki a földből. Szinte disztópikus 
történelmi helyzet, hogy azon a helyen, amit 
Zsidó Autonóm Régiónak hívnak, ortodox 
templomok emelkednek és nem zsinagógák. 
Ez egyfajta zsidó kudarc is. Tükre annak, 
ami egész Oroszországban folyt: ami ott 
megtörtént, az ezen a területen is lezajlott.  
A képek alá ezeknek az ortodox templomok-
nak a neveit írtam, de úgy, hogy lefordítottam 
őket jiddisre, a terület hivatalos nyelvére. 
Valójában több munkámban is foglalkoz-
tam Birobidzsánnal az elmúlt 10 év során. 
Az első Az ajándék Birobidzsánnak című volt,  
2009-ben,4 amelyben kortárs művészek 
adományait gyűjtöttem össze. Ezzel egy 
történeti gesztust akartam megismételni: 
1936-ban amerikai művészek egy csoportja 
200 műalkotást gyűjtött össze Birobidzsán-
nak, hogy ezekre alapozva megalapítsák az 
ottani művészeti múzeumot. A műveket 
1937-ben el is szállították a Szovjetunióba, 
de célállomásukat, Birobidzsánt sosem érték 
el – a küldemény „elveszett”. Meg akartam 
ismételni, és ezzel mintegy be is akartam 
teljesíteni az ajándékozásnak ezt a történeti 
gesztusát. 

3  Birobidzhan: an artistic exploration of the Russian 
Federation’s Jewish Autonomous Oblast. Birobidzhan 
Regional Philharmonic, Birobidzhan, 2017. szeptember 
8 – október 8., kurátor: Simon Mraz, ld. http://www.
ekaterina-shapiro-obermair.org/

4  http://yevgeniyfiks.com/section/120730-A-Gift-to-
Birobidzhan-2009.html

TH: Egy másik sorozatában (Birobidzsán térképei, 2016) is használja a jiddis 
nyelvet: az autonóm régió határát jiddis írás, szöveg rajzolja ki. Mit jelentenek 
ezek a határ-mondatok?
YF: A határvonal-szövegeket különböző nemzeti kisebbségek, etnikai 
csoportok nemzethez, szülőföldhöz kapcsolódó szólásai közmondásai 
alkotják. Olyan kisebbségeknek a szólásait használtam, amelyek az Orosz 
Föderációban élnek: van saját nyelvük, de területi autonomitásuk kérdé-
ses, valójában nincs is, ilyenek nemzetiségek például a karél, a csuvas, a 
mordvin, a komi (vagy zürjén), a baskír vagy az udmurt. Vannak közmon-
dásaik, szólásaik az anyaföldről, a hazáról, a valahová tartozásról, anélkül, 
hogy saját területük lenne. Az Orosz Federáció részei, oda tartoznak, eze-
ket a szólásokat is oroszul olvastam, majd oroszból fordítottam jiddisre.  
A kiállításon látható határ-mondat például azt jelenti mordvin nyelven: 

„Szülőföldünkön lenni olyan, mint az Édenkertben.” Az orosz itt egyfajta 
közvetítő nyelv, hivatkozási pont. 
TH: Mit jelent a fordítás? Mi történik, amikor jiddisre fordít? 
YF: A jiddis nekem személy szerint nagyon fontos, ugyanis ez a csalá-
dom nyelve. Mind a négy nagyszülőmnek ez volt az anyanyelve, ezen a 
nyelven beszéltek egymással egész életükben. Ez az organikus, európai 
zsidó nyelv egyben a kelet-európai zsidók tömegeinek történelmi nyelve is, 
egyfajta lingua franca. Ugyanakkor egy területen kívüli nyelv: egy olyan 
nyelv, amelynek nincs hazája. Tehát amikor az Orosz Föderáció etnikai 
kisebbségeinek a nyelvéről fordítok jiddisre, az a szolidaritásom kifejezése: 
szolidaritás az orosz zsidók és a többi, az Orosz Föderáció, a Birodalom 
etnikai kisebbségi csoportjai között. 
TH: Mire utal a kiállítás címe, A zsidó autonóm terület növény- és állatvilága?
YF: Ez az egyik itt bemutatott sorozatnak (2012–2016) a címe. A fényképfel-
vételek azokból a propaganda brosúrákból valók, amelyek itt is láthatóak: 
állatok, növények, rovarok. Mindegyikhez társítottam véletlenszerűen egy-
egy jiddis személynevet, olyanokat, mint Kopel, Sejne, Benes stb., vagyis 
askenázi zsidó neveket. Amikor a zsidók erre a területre jöttek, rengeteg 
dologra – állatokra, növényekre, természeti képződményekre – egyszerűen 
nem volt szavuk, a jiddis nyelv nem tudta leírni a tajgák természeti világát, 
környezetét, hiszen ezzel korábban nem találkoztak Európában. Ez a jiddis 
nyelv magától értetődő „hiányossága”. Hogyan teszik mégis magukévá 
a természetet? Úgy, hogy nevet adnak neki: a zsidó személynevek révén  

– bizonyos értelemben – zsidóvá teszik őket. 
Ezt a sorozatot korábban Párizsban, könyv 
formában már kiállítottam.5 
TH: A fekete-fehér tájkép festményeken olyan 
feliratok szerepelnek, mint „Haza”, „Terület”, 

„Kozmopolita”, de az emberek teljesen hiányoz-
nak róluk...
YF: Ezek a festmények a Boldogságkeresők  
(r.: Vladimir Korsch-Sablin, Iosif Shapiro) 
című szovjet filmen6 alapulnak. A film egy 
zsidó családról szól, akik Birobidzsánba jön-
nek az új és boldogabb élet reményében, s 
megpróbálnak beilleszkedni az itteni életbe. 
Meglehetősen ismer t propaganda f ilm, 
amely 1936-ban készült. A család néhány 
tagja munkát vállal, a mezőgazdaságban 
kezd el dolgozni, de vannak olyanok is, akik 
nem tudnak beilleszkedni. Konfliktusokkal 
teli helyzet. Mivel hajóval érkeznek, való-
színű, hogy Észak- vagy Dél-Amerikából 
jöttek, s útközben, amikor azon tűnődnek, 
milyen lesz új életük az új helyen, elhangzik, 
hogy annál, mint amilyen volt, egészen biz-
tosan csak jobb lesz. 
Ezek a tájképek a földről, a területről, az 
emberek és a vidék, a föld viszonyáról szól-
nak, mint ahogy a táj és a nacionalizmus 
viszonyáról is. Ezek mellett fut az a 10 perces  
videóm is,7 amelynek ugyancsak A zsidó 
autonóm terület tájai (2016) a címe: kivág-
tam a Boldogságkeresők tájait, csak az ember 
nélküli természetet tartottam meg, ezeket 
látjuk, miközben arról beszélek, mit jelent ez 
a régió, mit jelent Birobidzsán nekem. 
TH: Mi az az elfojtott emlékezet, történet, ame-
lyet Birobidzsánról feltár? Van, létezik-e szovjet 
zsidó kollektív emlékezet? 
YF: Igen létezik, ugyanakkor tágabb értelem-
ben nemcsak erről szól a munkám, hanem 
a nemzetközi, szekuláris, jiddis, szocialista 
kollektív emlékezetről is. Birobidzsán nem-
csak a szovjetek teremtménye volt, a nemzet-
közi progresszió is támogatta. Birobidzsán 
a 20. század egyik megoldatlan, ellentmon-
dásokkal teli története. Ez a történet azért 
képes ma is hatni, mert a nép és a föld közötti 
kapcsolat, a nemzet mibenléte máig olyan 
fájdalmas kérdéseket vet fel, amelyek folyto-
nos nyugtalanságban tartják a világot.

5  Landscapes of the Jewish Autonomous Region, 
Galerie Sator, Párizs, 2016. május 28 – július 2.

6  https://www.youtube.com/
watch?v=Wy4ugq3fM_0, ld. még: http://www.imdb.
com/title/tt0026119/

7  https://vimeo.com/193627810

Yevgeniy Fiks
Homeland, festmény

Yevgeniy Fiks
Határ, festmény

Yevgeniy Fiks
Boldogságkeresők, filmkocka


