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Vladimír Zeev Jabotinsky: „Öten” – a radikális fordulat 

 
 

 

1. Fejezet 

Előszó 
 

A 20. század első harmadában az európai zsidóság a kultúra, a tudomány és a társadalmi élet 

modernizációjának hordozó elemeként lépett fel. Erről a tényről számos, közismert példa 

tanúskodik, amely nem volt feltétlenül pozitív hatással sem a zsidó hagyományok ápolására, 

sem a zsidóság európai társadalmak általi megítélésére. Sigmund Freud, Franz Kafka, Franz 

Werfel, Hermann Broch, vagy a francia festőként ismert, ám eredetileg a vilnai zsidóságból 

származó Chaim Soutene, Chagall, Füst Milán, Radnóti Miklós és még sokan mások elsők 

között fogadták be a modernítás hullámát.  

 

Ugyanakkor éppen a 20-30-as éveket jellemezte az antiszemitizmus új formájának 

kibontakozása – a politikai antiszemitizmus, amely azt fogalmazta meg, hogy a nemzeti 

társadalmaknak – így volt ez Magyarországon, de Németországban is – nem volt többé 

szükségük az „etnikai szövetségre”. Minden, ami nem olvadt be a nemzeti keretekbe, idegen 

testnek számított.  

 

Az európai askenáz kultúra komoly veszélybe került, amelyet nem mindenki tudott reálisan 

felmérni. Jelen elemzés tárgya az askenáz társadalom életének radikális megoldásáért harcolt 

Zeev (Vladimír) Jabotinsky önéletrajzi regénye, amely sajátos politikai-pszichológiai 

aspektusával kilépett az orosz emancipációs-pszichológiai regények kereteiből, noha több 

formális elem azt bizonyítja, hogy az orosz irodalom kétségtelenül hatással volt a szerző 

munkájára. A regény Jabotinsky cionista világszemléletét tükrözi, amelyben racionális elemek 

vegyülnek az új romantikával és az új zsidó mítosszal. A regény romantikus eleme részben 

maga a város, amelynek neve állítólag Odüsszeából származik. Marusszja, aki Odessza után a 

regény második női főszereplője integrálja a regény szerzőjének racionális és egyidejűleg 

romantikus felfogását, amelyet egykor így fogalmazott meg: „A zsidó nő a zsidó ember 

szimbóluma.”  („A Betári eszme”, Budapest, 1939).    

 

A regény társadalmi jelentőségéről és a szerző irodalomban foglalt helyéről 
 

Jabotinsky neve az 1920-30-as években nem volt teljesen ismeretlen, ugyanis többször 

szerepelt a közép-és kelet-európai, illetve román cionista sajtóban. Magyarországon 

elsősorban a Zsidó Szemlében
1
 és a „Múlt és Jövőben”, de az „Orthodox Zsidó Újságban” is 

találkozhattunk Jabotinskyről szóló hírekkel. 1940-ben jelenet meg Jabotinsky három cikkét 

tartalmazó „Zsidóság és szocializmus” című füzet, amelynek utószava megjegyezve, hogy a 

magyar ajkú zsidóság keveset és rosszul ismeri Jabotinskyt.
2
  

 

Lefordították magyar nyelvre és megjelent teljes terjedelmében Jabotinsky védő beszéde az 

angol királyi Bizottság előtt (amely valójában a „vádbeszéd” volt). A „Betár” mozgalommal 

kapcsolatos beszédei, illetve cikkei szinte egyidejűleg jelentek meg Budapesten és 
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Bukarestben: „A Betári eszme”, Budapest, 1939, illetve „A Betár. Mi a Brith Trumpeldor?”, 

Bucuresti, 1939. „Renasterea Noastra” a román cionista lap valószínűleg ugyancsak 

hozzájárult Jabotinsky írásainak nyilvánosságra hozatalához. 1931-ben jelent meg magyarul 

Munkácson „A zsidó légió a világháborúban”, és ugyancsak a zsidó légióról szóló munka 

került nyilvánosság elé 1936-ban Bukarestben. Kolozsvárott 1939-ben jelent meg 

„Trumpeldor és Jabotinsky” című brosúra.  

 

1939-ben Budapesten adták ki Vladimír Jabotinsky „Zsidó állam felé – vádbeszéd” című 

művét, amelyhez Simeoni Ábrahám írta az előszót. A forradalmi hangulatú, „Igazságot – 

vádbeszéd a királyi Bizottság előtt” című fűzet 1937-ben jelent meg Budapesten. Ez a beszéd 

egyértelműen arról tanúskodott, hogy a szerzője minden megalkuvás nélkül teljes önátadással 

szolgálta a zsidó állam ügyét. Ebben, és ahogy a tömegekre tudott hatni, Dávidra 

emlékeztetett, de a zsidók királyához hasonlóan a hibáktól sem volt mentes.  

 

Kassán ugyancsak a 30-as években jelent meg Jabotinsky „Herzl világnézetének három 

pillére” című munkája.  

 

A „Zsidó Szemle” 1926. évi február 15-i száma egy nagyobb cikket közölt Jabotinsky 

tevékenységéről, amely bizonyította, hogy minden hasonlóság ellenére Jabotinsky nem a 

„zsidó Mussolini”. Gömöri Jenő jellegzetes címet adott cikkének: „Egy zsidó vezér kalandos 

élete”, de nem a kalandokról, hanem Jabotinsky radikalizmusáról írt. Gömöri Jenő szerint az 

oroszországi pogromok borzalmai tették Jabotinskyt cionistavezérré. Energikus, aktív 

cionistának nevezte. Majd egy rövid leírás is következett Jabotinsky életéről, amely kiemelte 

az intelligenciáját, a sokoldalú ismereteit, a nyelvtudását. Részletesebben számol be a cikk a 

zsidó légió történetéről, Jabotinsky elítéléséről, majd szabadon bocsátásáról. Gömöri népszerű 

politikusnak tartotta Jabotinskyt, de népszerűsége Palesztinára, Oroszországra és 

Lengyelországra korlátozódott. A Mussolinivel való hasonlósság csak felszínes. Figyelemre 

méltó, hogy Jabotinsky közeli barátai közé tartoztak a forradalmárok, például Sawinsky, akit 

épp akkoriban tartoztattak le, és majd öngyilkosságba kergették a börtönben. Jabotinsky 

programja a zsidó többség kialakítása, mivel a zsidóság problémáját éppen az okozza, hogy 

mindenhol kisebbségben van. Ugyanaz a lapszám közli a hírt, hogy Jabotinsky Amerikába 

utazott propaganda körútra. Egy ilyen körúton, öt évvel az önéletrajzi regény megírását 

követően halt meg hirtelen az Egyesült Állomokban. 

 

A háború után, 1950-ben jelent meg Josif Bercu „A cionizmus a zsidó nacionalista burzsoázia 

ideológiája az imperializmus szolgálatában” munkája
3
, amelyben a szerző a cionizmus bűnei 

között pár szóval Jabotinskyt is megemlítette. Bercu - korának szellemében - a cionizmust az 

emberiség ellenségeként tűntette fel, és a mozgalom vezetőit a legnegatívabb színben 

ábrázolta, de még így is feltűnik Jabotinsky iránti ellenszenve.  

 

„Zsabotinsky” (a magyar fordításban így szerepelt a politikus nevét) revizionista csoportjának 

„feladata” volt a „Duče” barátságának megőrzése. Ezt a feladatot a csoport a zsidó burzsoázia 

megbízásából teljesítette. A revizionistákat Mussolini közvetlenül támogatta, ők teljes 

szabadságot élveztek Olaszországban, sőt egy külön tengerészeti iskola állott 

rendelkezésükre. „Ez az iskola tulajdonképpen az olasz fasizmus közel-keleti imperialista 

terjeszkedéshez szükséges káderek előkészítését szolgálta”.  

 

Az 1990-ben, vagyis már a rendszerváltást követően adták ki Ambrus Katalin és Bassa László 

„Jabotinsky írásaiból” című könyvét. A könyv bevezetőjében Jabotinsky életrajzi adatai 

találhatók, kronológiai sorrendben. Meg kell jegyezni, hogy az adatok szinte kizárólag 
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Jabotinsky közéleti tevékenységére vonatkoznak, magánéletéről a könyvben nem esik szó. 

Jabotinszy irodalmi tevékenységéről sem írnak sokat, hiszen a könyv tulajdonképpen a 

publicisztikai művek fordításait tartalmazza. A feldolgozott cikkek között szerepel „A nemzeti 

nevelésről”, 1903, „Beszéd az odesszai zsidó ismeretterjesztő társulatban. (Hogyan 

viszonyulnak a zsidók asszimilációjának kérdéséhez?)”, 1906, „A gyász napján”, 1906, „A 

nagy zsidó kaland”, 1906, „Homo homini lupus”, „Jog és erő”, 1911 stb. Az utolsónak 

szerepeltetett cikk – „A társadalmi kérdés megoldása” - 1935-ben íródott.  

 

A magyar olvasó tehát elsősorban egy radikális jobboldali politikusként és publicistaként 

ismerheti Jabotinskyt, akinek politikai célja az volt, hogy minden eszközzel Erecben, Jordán 

mindkét partján megteremtse a zsidó többséget. A könyv szerzői kiemelték Jabotinsky 

politikai jobboldaliságát, radikalizmusát és a hagyományos zsidó értékek megőrzésére 

irányuló törekvését: Jabotinsky nem Marxnak, hanem Mózesnek, és a zsidó törvények 

igazságában akart hinni. A könyv igen sok adatot tartalmaz, de Jabotinksy személyével nem 

foglalkozik. 
 

(Vladimír Jevgenjevics) Zeev Jabotinsky zsidó identifikációja nem kétséges: nemcsak a 

politikai életében, de írásaiban is egyértelműen manifesztálódik, hogy a zsidóság az alkotás 

témája és egyidejűleg a célcsoportja is. Ennek rendelte alá személyiségének formálását.  

 

„A Betári eszmé”-ben, amely Magyarországon Békesi György fordításában jelent meg, 

Jabotinsky kategorikusan kijelentette, hogy a zsidó nemzet egyetlen nyelve a héber. Az 

„Öten” című önéletrajzi regényét (1936) mégsem héberül, hanem orosz nyelven írta meg.  

 

Akkoriban már régen elhagyta az orosz földet, és csak a párizsi emigránsokkal tartotta fenn az 

orosz kapcsolatait. Az orosz emigrációról – és egyáltalán az emigránsokról – Jabotinsky nem 

volt túlságosan jó véleménnyel. Regényének „Signor és a mademoiselle” című fejezetében az 

emigránsok tevékenységét egy kerékhez hasonlítja, amely azért forog óriási erővel, mert 

nincsen meghajtása, és nincs, mit hajtania; „és a lélek nedve kiég ebben a kínlódásban, mint a 

csecsemőjétől elválasztott anya teje”.
4
  

 

Ha az emigrációról ilyen rossz véleménnyel volt, s hazájának már csak Erec Jiszraelt tartotta, 

kinek is címezhette az orosz nyelvű regényét? Talán az Odesszában maradt zsidóknak? Úgy 

vélem, hogy semmiképp sem a nosztalgia, hanem egy jól megfontolt politikai motiváció 

vezérelte Jabotinskyt. Az odesszai zsidóknak, akik közül csak kevesen tudtak héberül, meg 

kellett érteniük: más út nincs, csak az új zsidó állam tud tényleges hazát biztosítani számukra. 

Az a föld, amelyhez minden drága emlékük fűződik, nem lehetett hazájuk: ott a zsidóság 

erkölcsileg és szellemileg, sőt fizikailag is végérvényesen elpusztul. És hogy ebben 

Jabotinsky nem tévedett, bizonyította az odesszai zsidók szörnyű mészárlása, amelyet a 

fasiszta román csapatok vittek véghez a második világháborúban.  

 

Jabotinsky tehát a disszimiláció útjára szólította fel az odesszai zsidóságot. A könyv 

szerzőjeként formailag visszatekintett életének odesszai korszakára, ám a regényben 

összefoglalt legfontosabb témák az író egész életére vonatkoztak, vagyis nemcsak az odesszai 

korszakra. A regény főszereplője nem a hajdani ifjú Jabotinsky, hanem az összes integrált 

identifikációt hordozó érett személyiség. Ha a regény nyelve és megírásának helye miatt az 

utóbbit kétségbe vonjuk, vajon melyik etnikum, nemzet vagy társadalmi normacsoport 

vállalhatná fel ezt a művet.  
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Az orosz irodalom lexikonjaiban nem szerepel Jabotinsky neve, aki kortársa volt Chehovnak, 

Gorkijnak, Kuprinnak, ugyanabban az évben született, mint Alekszandr Blok vagy Andrej 

Belij (Boris Bugajev). De az odesszai askenáz zsidóság magáénak tartja Jabotinsky orosz 

nyelvű írásait. 2002-ben, az író születésének 120. évfordulója alkalmából az odesszai 

közösség készítette Jabotinsky „Öten” című regényének jubileumi kiadását. Az előszót 

Jevgenij Golubovszkij írta, aki folytatja az odesszai sajtó és irodalom zsidó hagyományát.  

 

Golubovszkij és társai 1990-ben alapították „Az odesszaiak világklubját”, amely a térség 

sokarcú kultúrájának áthagyományozását és a világszerte élő odesszaiak kapcsolattartását 

tűzte ki célul. A régi Odessza Golubovszkij ábrázolásában tarka város volt, és ez a tarkaság 

egyeseknek tetszett, másokat pedig kimondottan bosszantott. 1985-ben, amikor még létezett a 

Szovjetunió állami antiszemitizmusa
5
, Steven Ziperstein Amerikában adta ki az odesszai 

zsidókról szóló, „Евреи Одессы. История культуры. 1794-1881” című történelmi művét.  

 

Golubovszkij ebből a könyvből idéz néhány adatot, amelyet Jabotinsky regénye is megerősít. 

Mindkét forrás kiemeli, hogy az odesszai zsidók vallásilag többnyire közömbösek voltak. 

Jellemző volt a városra az alvilág kiterjedése („Gott soll obhitu fun odesser hultailes”, ami 

annyit jelent, mint: Isten őrizzen az odesszai börtöntölteléktől
6
), a kriminalitás rátája a zsidó 

társadalomban is igen magas volt, ami az „Öten” főhősét is nyugtalanította. Odessza egy 

különleges, de nem éppen erkölcsös város volt, ám ez a város lett a zsidó felvilágosodás és a 

cionizmus központjává. Goluboszkij Odesszát egyenesen a Cion kapujának nevezi, és ezt – 

véleménye szerint - bizonyítják a mai Tel-Aviv utcáinak nevei is. Odesszában érett meg és 

fogalmazódott meg politikailag a zsidók Erecbe való visszatérésének gondolata. Az új zsidó 

személység formálása volt Jabotinsky tevékenységének elsődleges célja (ld. például „A Betár 

társadalomszemlélete”, „A társadalmi kérdés megoldása”, „A Betári eszme” című 

társadalompolitikai cikkeket), egy ember-centrikus cionista szól a jelen elemzés tárgyát 

képező regényből is.  

 

A zsidók más népek között foglalt helyét, illetve szerepét Jabotinsky így fogalmazta meg: 

„Számomra minden nép egyformán értékes és jó. Természetesen, saját népemet jobban 

szeretem, mint bármilyen más népet, de nem tartom többnek. Ám ha mérni akarjuk, akkor minden 

a mércétől függ. Magam egyébként saját mércémhez ragaszkodom: nagyobb az a nép, amely 

hajthatatlanabb, amelyet meg lehet semmisíteni, de nem lehet ’megleckéztetni’; aki az 

elnyomásban sem adja fel a belső függetlenségét. Történelmünk azzal kezdődött, hogy ’kemény 

nyakú’ népnek neveztek, és most ennyi évszázad után még mindig harcolunk, lázadunk, nem adjuk 

fel magunkat. Örökre megszelídíthetetlen faj vagyunk, és ennél nagyobb nemességet nem 

ismerek”.  
 

Jevgenij Golubovskij örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a könyvet Odesszában adják 

ki, ahol  a Jabotinsky - esemény megkezdődött, és ahol az emléke él, amiről Jevrejszkaja 

(Zsidó) utcában található emléktábla is tanúskodik.  

 

Jabotinsky odesszai zsidó volt, és azt sugallja regényével, hogy minden változás és radikális 

elszakadás ellenére (vagy éppen ezzel együtt) az odesszai askenáz zsidó identifikációját 

tudatosan megőrizte. Jóllehet ezt csak cionista állásfoglalása mellett tudta érvényesíteni, és 

erről a kettőről tanúskodik az „Öten” főhősének alakja.   

 

A politikai elhivatottsága ellenére Jabotinsky irodalmi munkássága nem tekinthető mellékes 

elfoglaltságnak, amely a nehéz politikai csaták közti időtöltésre volt alkalmas. Sokkal inkább 

úgy véljük, hogy íróként is a társadalmi-politikai szolgálatának tett eleget.  
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Az „Öten” című mű az úgynevezett önéletrajzi regények műfajához, és a kategórián belül 

ahhoz a fajtához tartozik, amelyben a szerző mintegy visszatér a tett helyszínére, és így 

kétféleképpen értékeli az elmúlt idők eseményeit: egyrészt, mint a földrajzi és időbeli 

távlatból visszatekintő, kívül álló regényíró, másrészt, mint a szerző valamelyik „én”-je, 

amely a regény cselekményének résztvevőjeként emlékezik vissza. Az előszóhoz fűzött 

olvasói gondolatok után térjünk át a szöveg előzményére, azaz a regényíró személyének és 

munkásságának bemutatására. A szerzői, vagyis a kortörténeti és a reflektáló olvasói szint, 

valamint a regény szövege együtt egy kontextust alkotnak, amely predikátumként szolgálhat a 

zsidó irodalomról alkotott kijelentésekben.  

 

Életrajzi összefoglalásunkat nem a dátumokhoz, vagy a külvilág párhuzamos eseményeihez 

kötöttük, amelyekbe Jabotinsky életét úgymond „be lehetett volna helyezni”. Ezzel a 

módszerrel elveszítettük volna Jabotinsky egyéniségét. A hangsúlyt az életrajzi 

összefoglalásban is az individualitásra fektetjük. E célból az összefoglalót olyan témákra 

osztottuk, amelyek meghatározták Jabotinsky közéleti és magán-személyét. Ezeket a témákat 

viszontlátjuk a regényében, amely mintegy eszközül is szolgált a régi élmények 

feldolgozására és lezárására, de mindenek előtt mások okulására. 
 

Jabotinsky néhány kevésbé ismert személyes vonásáról 
 

Kornej Csukovszkíj neves orosz irodalmár, akit a nem szakmabeli olvasó elsősorban kedves 

gyermekkönyveiről ismer, Jabotinsky iskolatársa volt. 1965-ben ezt írta Rachil Pavlovna 

Margolinának Jeruzsálembe: „Ő vezetett be az irodalomba. Vladimír Jevgenjevics személyéből 

sugárzott a szellemiség. Volt benne valami a puskini Mozartból, de talán magából Puskinból is... 

Mindent csodáltam benne: a hangját, a nevetését, és a sűrű fekete haját, amelynek tincsei 

belelógtak a magas homlokába, és a széles sűrű szemöldököt, és az afrikai ajkait, és az előreugró 

állát… Most ez furcsának tűnik, de akkoriban többnyire esztétikáról beszélgettünk. V. Je. sok 

verset írt abban az időben, - és én, aki nem az értelmiségi közegben éltem, először láttam, hogy 

az emberek rajongással beszélhetnek a ritmikáról, az asszonáncokról és a rímszerű 

végződésekről. Sugárzónak, életvidámnak tűnt nekem, büszke voltam barátságára, és biztos 

voltam abban, hogy széles irodalmi út van előtte. Ám a kisinyovi pogrom után Vologyja Jabotinsky 

teljesen megváltozott. Tanulni kezdte az anyanyelvet, szakított a régi közeggel, hamarosan 

abbahagyta az írást a közös sajtóban. Eddig is felnéztem rá: ismerőseim közül a legműveltebb, 

legtehetségesebb volt, de most még erősebben kötődtem hozzá… Azt, hogy az ember ennyire 

megváltozhat, ilyet eddig még nem tapasztaltam.” 7 
A versei most már nem a szerelemről, hanem arról szóltak, milyen szörnyű a reménytelen és 

sorstalan élet: 

 

Но боюсь до крика, до безумной боли 

Жизни без надежды, без огня и доли.  
 

(Ám az üvöltésig, őrült fájdalomig félek a reménytelen, sorstalan és szürke élettől). A retorikai 

hangsúlyozás alapján egy nagyon egyszerű, meglehetősen oroszos ritmikai kép alakul ki: 2 x        

6HS (H – a hangsúlyos, S – hangsúlytalan szótag jelölése). A felső sorban a magánhangzók 

szomorú ritmusát tapasztaljuk:” no-bo-do-(i)do-bo.” Az alsó sorban  először a „zs(i)-z-zs-z” 

fonémákat halljuk (mintha a fémet fűrészelnék), majd újra: „o-o” ismétlés zárja a sort. A 

pozíciók ismétlése rendkívül precíz: az első sor harmadik ütemében előforduló „i” 

magánhangzó (kri-ka) a második sorban ritmikusan az első ütemben (zsiz-ni) jelenik meg. Az 

első sor utolsó (hatodik) üteme a második sor hatodik ütemével van összhangban. A sorok 
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túlságosan pontos vázlata beszűkíti az embert, és a költő tragikus szorongásáról tanúskodhat. 

Hozzájárul ehhez a gondolathoz a lexikai szint is, amelyen olyan jelek találhatók, mint: félek, 

üvöltés, őrült fájdalom, reménytelen … 

 

A romantikus szubjektívizmusról ismert Michail Lermontov sorainak ritmusára (vö.: Белеет 

парус одинокий...) emlékeztető versből egy halálosan félő ember szól hozzánk, aki a 

félelmét nem kívánta az élettéma szintjére emelni, vagyis megpróbálta elfojtani. 

 

Már említettük, hogy Odessza iránt Jabotinszky nemcsak a nosztalgiát érezte. Ez a város egy 

bizonyos kultúra kialakulásának helye volt, amely az askenáz zsidóság részévé vált, még ha 

eredetileg nem is, vagy csak részben volt az. Az odesszai zsidó kultúra több eleme ugyanis 

vitathatlanul lokális eredetű.  

 

Vladimír Zeev Jabotinsky 1880-ban Odesszában, a Bazarnaja utcában álló Charlamp-házban 

született. Apja, Jona ben Cvi külkereskedelemmel foglalkozott. A család meglehetősen 

jómódú volt, ám az apa nagyon korán meghalt – Vladimír akkor 6 éves volt – és a család 

elszegényedett. Az anyja, aki nagylelkű, művelt asszony volt, egyedül nevelte gyermekeit. Az 

otthon légköre az egyes források szerint nem volt kimondottan vallásos, de mindenki 

megegyezik abban, hogy a zsidó tradíciókat a családban megtartották. Jehosua Ravnicky, aki 

Bialikkal együtt adta ki „Szefer ha-Ágadát” – a zsidó legendák antológiáját – ingyen tanította 

ivritre a család gyermekeit. Később Jabotinsky levélben köszönte meg Ravnickynak: „Soha el 

nem felejtem a gyermekkoromat, amikor Ön anyanyelvre tanított, és egy világot nyitott meg 

előttem – egy világot, amelyben és amely miatt élek.” 
 

Érthetetlen, miért állítja Csukovszkij, hogy Jabotinsky csak a kisinyovi pogromok után 

kezdett volna ivritül tanulni. Más források pedig arra engednek következtetni, hogy ivrit 

nyelvtudását Zeev-Vladimír szinte egész életen át fejlesztette-csiszolgatta, legjobb 

bizonyítéka ennek az a tény, hogy 42 éves korában ismét lefordította Edgar Allan Poe 

„Hollóját”, csak most már ivritre.  

 

Mégsem mondhatjuk, hogy a héber nyelv Jabotinsky anyanyelve volt. Jabotinsky az odesszai 

zsidóság gyermeke volt, sokat kölcsönzött a szellemi hagyatékából, és az odesszai zsidóság 

több jellemző vonását is örökölte. Ám mégsem lett a galuti zsidóság tipikus képviselőjévé. 

Születésétől kezdve szabadabb volt, mentes a kisebbrendűség és a rabszolgaság 

komplexusától, amely a túlélési küzdelem következményeként jellemezte a diaszpórát. De aki 

Jabotinskyben kívülről jött asszimilánst akart látni (vö. például, Orthodox Zsidó Újság 1940. 

augusztus 21-i 34. számában), nem vette figyelembe életrajzi adatait, amelyek bizonyítják, 

hogy édesanyja lelkiismeretesen megtartotta a vallási előírásokat, az apja rendszeresen járt 

zsinagógába, Vladimír elsajátította jiddis-t, amelyen a rokonsága is beszélt, majd valószínűleg 

még gyermekkorában kezdte tanulni az ivritet.
8
  

 

Érdekes ellentmondással találkozunk az „Öten” egyik élettörténetében. A regény végén 

kikeresztelkedett Torik volt az egyetlen tagja a Milgrom-családnak, aki foglalkozott a héber 

nyelvtanulással és a zsidó történettel, sőt talán Talmuddal is. És mégis éppen ő döntött a 

„kilépés” mellett. Alaposan megfontolta tettét, nem érzelmi okokból cselekedett, hanem mert 

„építkezni” akart, és a zsidósága akadályozta ebben. Itt a héber nyelv tanulása nem segített. 

Sőt ekkor tapasztalta meg, hogy érzelmileg nem akar kötődni sem a héber nyelvhez, sem a 

zsidósághoz.  
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Maga Jabotinsky pontosan az ellenkező példát mutatott. Tudatosan félrelökte a kínálkozó 

lehetőségeket és éppen a héber nyelven keresztül jutott el az új cionista identifikációjához. 

 

Ezen a helyen érdemes idézni Simon Markist, egy másik orosz nyelvű zsidó publicistát, aki 

ugyan nem Odesszából származott el, de sokat foglalkozott az odesszai zsidó irodalommal. 

Bábelről szóló tanulmányában
9
 azt írta az odesszai valóságról, hogy a századfordulóra (1894. 

körül) a zsidók az odesszai lakosság egy harmadát, majd a felét tették ki, ám nagy mértékben 

eltávolodtak a régi hagyományos társadalom zárt életformájától. Markis az odesszai zsidók 

életmódját az adaptációhoz, sőt, az integrációhoz hasonlítja. Minden pogrom, üldözés és 

korlátozás ellenére a szituáció hasonlított az amerikai körülményekre: a zsidóság erősen 

közeledett a környező világhoz, fenntartva a nemzeti közösség jellegét. A zsinagóga továbbra 

is életének középpontjában állt, ám elsősorban szellemi központként. Ez egy egyedi helyzetet 

teremtett, ilyen nem volt másutt Oroszországban: sem Szentpétervárott, sem Kievben vagy 

Vilnában. Így nem véletlen az a nagy hozzájárulás, amelyet az odesszai zsidóság az akkoriban 

kibontakozó szovjet-orosz irodalomhoz tett: az odesszai zsidó írók jól ismerték a nem vallási 

világirodalmat és rendelkeztek külföldi irodalmi kapcsolatokkal is. 

 

Maga Jabotinsky eleinte az orosz gimnáziumba járt, de a formális oktatás körülményei 

túlságosan szűkítették a sokoldalú tehetségét. Egy kis fegyelmi incidens volt az oka annak, 

hogy a gimnáziumot elhagyta, és informális oktatás keretében folytatta tanulmányait. Több 

nyelvet tanult meg az otthoni könyvtárában (hét nyelven beszélt), 17 éves korában jelent meg 

első publikációja, Edgar Allen Poe „Holló” című versének fordítását pedig olyan nagy 

érdeklődés kísérte, hogy az irodalom tankönyveiben is felhasználták. Meg kell még említeni, 

hogy Makszim Gorjkij, akinek irodalmi műveit Jabotinsky egyébként nagyra értékelte, úgy 

nyilatkozott Jabotinskyről, mint egy „igen érdekes irodalmi személyiségről”,
10

 miután 

elolvasta Jabotinsky fordításában Chaim Bjalik verseit. 

 

Az ifjú Jabotinsky tehetsége nem maradt észrevétlen, 1898-ban küldik ki Bernbe, majd 

Rómába az „Odesszai lap” munkatársaként. Az „Öten” című regényében a szerző több 

oldalon emlékezik az ifjúkori társadalmi tevékenységére. Az egyik fejezet így is kezdődik: 

„Fokozatosan bekapcsolódtam a társadalmi tevékenységbe”, a szöveg egy egyesület lehetetlen 

nevének idézésével folytatódik, amelynek a regény főhőse titkára lett. Az egyesület az 

odesszai vagyontalan zsidóság gyenge egészségű gyermekeinek gyógyításával és nevelésével 

kívánt foglalkozni. Ám a hosszú és nehezen kiejthető név csak kirakatnak szolgált, amely 

mögött az önvédelem megszervezése folyt, és helyenként egészen komolyan.  

 

Jabotinsky az „Odesszai Novosztiban” Altalena név alatt tárcaíróként működött egy ideig, de 

1907-ben minden társadalmi tevékenységet megszakítva az intellektuális kutatásoknak 

szenteli magát. Ekkor foglalkozik a kisebbségek problémáival, többek között az ukrán 

kisebbség helyzetével. Ugyancsak 1907-ben feleségül veszi Johanna Galperinát, akinek 15 

éves kora óta udvarolt. 30 évvel később egy Menachem Beginhez írt levélben arra emlékezett, 

hogy esküvője napján volt a legboldogabb, amikor áldást mondhatott az ifjú feleségére.  

 

Esküvőjük után majdnem egy évig csak leveleztek egymással, ugyanis mindketten folytatták 

tanulmányaikat: Vladimír Bécsben, a felesége Franciaországban. 1910-ben megszületett Ári 

fiúk. Amikor a gyerek nagyobb lett, az apja kizárólag ivrit nyelven beszélt vele. 1918-ban, a 

frontra való indulás előtt ezt írta feleségének: „Egész életünkön át kínoztalak, Anja. Ám te vagy 

a legnagyobb szerelmem. Elmúltak az évek, és minden álmom fokozatosan elillant. Dolgoztam – 

részben a kötelességtudásból, részben az akaratom ellenére is fel-feltörő tehetségem 

indíttatására, ám a szívem egyik tevékenységembe sem szólt bele. Egyetlen álmom, hogy együtt 
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lehessek veled és Árival valahol egy meleg sarokban, legalább néhány évre, hogy 

kompenzálhassam a szenvedéseidet. Azt akarom, hogy Ári jól tudjon ivritül. Semmi másban nem 

adok tanácsot. Mindig is jobban tudtál, mit és hogyan kell tenni, és én hiszek neked és benned… 

Csókolom kezeidet, kis galambom. Olvasd el még egyszer a régi bécsi levelemet, és emlékezz, 

hogy azt még ma is megírtam volna.”” 

 

1930-ban, amikor az orosz emigráns körök Jabotinsky 50. születésnapját ünnepelték (ebből az 

alkalomból kiadták Jabotinsky orosz nyelvű irodalmi műveit is), Michail Oszorgin 

irodalomtörténész „Rasszvjet” című párizsi folyóiratban a következőt írta róla: „Az orosz 

irodalomban és publicisztikában sok tehetséges zsidó van, aki csak is az orosz érdekeknek él, és 

azokért lángol. Irántuk való nagy tiszteletem mellett a lángolók nagy részét egy zsineggel 

összekötve önöknek adtam volna az irántunk hűvösen-udvarias egyetlen Jabotinskyért.” 
 

A „Magyar Zsidók Lapja” 1940. évi II. évf. 32. (augusztusi) számában közölte, hogy meghalt 

Wladimír Jabotinsky, „korunk legjelentősebb héber publicisájta”, aki héberre fordította Dante 

Isteni színjátékát. Az 1903-as kisinyovi pogrom rázta fel benne a zsidó öntudatot. A „Múlt és 

Jövő” az 1940. novemberi számában közölt egy nagyobb cikket Jabotinsky haláláról, amelyet 

Dr. Josef Klausner, a jeruzsálemi héber egyetem professzora írt. A szerző igazi monistának 

nevezte Jabotinskyt, mert egyedül csak a cionizmus gondolatával foglalkozott. A cikk cáfolja 

azt a felvetést, hogy Jabotinsky romboló tendenciát képviselt, és nemcsak vezérnek, de 

nemzeti hősnek is kiáltotta. 

 

A zsidó konstruktív nacionalizmus – Jabotinsky legfontosabb élettémája 
 

Mit tudhatott még a mai magyar olvasó Vladimír Zeev Jabotinskyről? Például, hogy egy 

militáns revizionista volt, akit Ben-Gurion néha napján „Vladimír Hitlernek” nevezett, ami 

egyébként csak azt bizonyítja, hogy Jabotinskynak komoly politikai vitái lehettek Ben-Gurion 

vezette irányzattal.
11

 Némely rosszakaró hivatalosan is azt terjesztette róla, hogy a cionista 

mozgalom „fasiszta szárnyának” vezetője volt, főleg miután fény derült az ukrán fasisztaként 

elhíresült Szemjon Petljurával való kapcsolatára. 

 

Az ezer tehetséggel megáldott politikus, író, költő, publicista, irodalmár és poliglott 

Jabotinsky nem volt fasiszta. Pragmatikus politikusként viszont nyíltan vallotta magát zsidó 

nacionalistának. „A Betári eszme” című brosúrában (Budapesten 1939-ben jelent meg, Békési 

György fordításában) olvashatjuk, hogy kétféle nacionalizmus van: a rossz, amikor egy 

államnak van földje, de a szomszédét is meg akarja kaparintani, ám egészen más dolog a 

zsidó nacionalizmus. „Ha mi fegyverkezünk, hogy életünket, vagyonunkat és jövőnket védjük 

meg, akkor ez a helyes militarizmus”.  

 

A zsidó öntudat új képének megfogalmazásában Jabotinskyt megelőzte Lev Jehuda Pinsker 

(meghalt Odesszában, 1891-ben). Lev Pinsker a Tomasov nevű városban született, és először 

Stern zsidó iskolájába járt, ahol az apja is tanított. Vagyis Pinskernek igen is voltak ismeretei 

a zsidó hagyományról. Később jogi végzettséget szerzett, de orosz nyelvtanárként 

Kisinyovban működött. Majd hirtelen a moszkvai egyetem orvosi karára jelentkezett, amelyet 

sikeresen el is végzett. Az 1860-70-es évektől kezdve munkatársa több odesszai lapnak, 

amelyek a zsidó emancipáció első jeleként virágoztak fel Odesszában. Bízott a zsidó 

hászkalában, ezért „Cion” lap munkatársa is volt, amelyet Szolovejcsik kimondottan a zsidó 

felvilágosítás céljából adott ki.  
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A 70-es évek pogromjai következtében megváltozott a véleménye az új zsidó állam 

létrehozásáról. Pinsker híres munkájában, amelynek „Önemancipáció” volt a címe 

(„Autoemanzipation. Mahnruf an seine Stammesgenossen von einem russischen Juden” így 

jelent meg a cím a Zsidó Szemle 1922. február 8-i számában) 30 oldalon keresztül a 

zsidógyűlöletet, illetve az idegenkedést azzal magyarázta, hogy a zsidó népnek van lelke, de 

hiányzik a teste: vagyis a szülőföld. Test nélkül a zsidók olyanak, mint a hazajáró lélek – 

kísértetként járják a világot. A kísértettől pedig félnek, és ez a judeofóbia igazi oka. „Hiszen 

nem vagyunk otthon sehol sem, mert otthon vagyunk mindenütt.” Pinsker úgy vélte, hogy 

szavakkal vagy érvekkel nem lehet az antiszemitizmus ellen küzdeni; nem az emancipáció 

kell a zsidóknak, hanem az autoemancipáció. Ezt az utóbbit úgy kell érteni, hogy az 

önrendelkezés jogát nem várni kell a külső világtól, de tenni is kell érte valamit. Így 

értelmezzük Jabotinsky nacionalizmusát is, amelynek elveit már a korai publicisztikai 

műveiben fogalmazta meg. Új típusú, magabiztos, önálló, erkölcsileg tiszta, saját földjének és 

nyelvének gyökereiből táplálkozó zsidóság születését szorgalmazta.  

 

Figyelemre méltó, hogy ezeket a pozitív nacionalista célokat soha nem a világtól elszakadva 

követte. Éppen ezért szövetségeseket – és külső példákat is - keresett, mindenek előtt a 

kisebbségek között. Jabotinsky nem véletlenül keresett kapcsolatot az ukrán önrendelkezést 

politikai célul kitűző Petljura kormányával. Ugyanis attól tartott, hogy a bolsevik rendszerben 

az odesszai és más Ukrajnai zsidók helyzete tovább fog romlani.  

 

A félelme jogos volt, ezt mutatja az 1924. évi statisztika is, amelyet a Zsidó Szemle 1925. évi 

február 1-i száma hozott nyilvánosságra. A statisztikai adatokból kiderül, hogy az odesszai 

tartományban a zsidó gyermekek 65%-a a szegénység miatt semmilyen iskolai oktatásban 

nem részesült. Az Ukrajna területén élő zsidók 30-40%-a bőrbetegségekben szenvedett, a 

gyermekek 18%-a tbc-es volt, Tiraspolban ez a szám 45%-ot is meghaladt. Több mint 50% 

sötét, nedves szobákban lakott. Az Ukrajna területén, többek között Odesszában lakó zsidók 

között már az októberi forradalom előtt is voltak szegények. A regényben Jabotinsky megírta 

a szegény zsidók nyomorúságos életét. De saját együttérzését is kifejezésre jutotta, és a 

mindenkori segítőkészségét.  

 

A zsidók helyzetét a bolsevik hatalom és a szocialista gazdasági rendszer tovább rontotta. Az 

összes orosz zsidó 80%-a deklasszált, illetve „leosztályozott” volt. 1925-ben összesen 3, 182. 

000 zsidó élt Oroszországban, ebből csak 8% rendelkezett szabad foglalkozási lehetőséggel 

(ügyvéd, orvos, művész stb.), vagyis rengeteg értelmiségi nem dolgozhatott a szakmában, és 

más megélhetőségi lehetőséget kellett keresnie. Korábban a zsidók 35-40%-a kereskedői 

réteget képezte, de az új rendszerben ez az önálló kereskedelmi réteg – a tőke államosításával 

- gyakorlatilag megszűnt. Jabotinsky tehát a magántőkét nem elutasító ukrán kisebbségi 

kormányban látta a zsidók helyzetének javulását. 

 

Jabotinsky és az ukrán kisebbség nyelvi függetlensége 
 

Jabotinsky nemcsak a nyelvek, hanem általában a nyelv iránt érdeklődött. Született lingvista 

volt, ezt a tulajdonságot kölcsönözte regénye főszereplőjének, aki „Szerjozsa” című 

fejezetben ilyen módon reflektált Milgrom-család ifjú sarjának népies beszédére: „Öröm 

töltött el – így néztem fel hozzá. A lingvisztika mindig is valódi szenvedélyem volt. Mivel a 

műveltek körében éltem, ahol mindenki nagyoroszosan igyekezett kiejteni a szavakat, már régen 

hallottam a Fontánok, Langeron, Pereszip és Djukovszkij valódi nyelvjárását. „Держат за босявку” 

. Gyönyörűség! A „Держат” azt jelenti „annak tartják”. A „босявка” szót lehetetlen lefordítani; 

egyetlen szóban a nem helyeslő vélemények teljes lexikonja rejlik”.  
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Az önéletrajzi regény „Lika” című fejezetében a szerző ismét érezteti, mennyire fontos 

számára a nyelv, sőt itt a nyelv beszédfunkcióját alkalmazza mesterien. Lika, a Milgrom-

család fiatalabbik leánya, aki pszichikailag labilis lény volt és a körülötte élő embereket 

haszontalanságuk miatt gyűlölte, egyik alkalommal meglehetősen cinikusan bevallotta a 

főszereplőnek, hogy hangokat hall. A hangok egy szót ismételnek újra és újra, ám ez nem 

„Kenyeret!”, vagy „Ments meg!” kiáltás volt, ahogy a főszereplő vélekedett. Gyönyörű kék 

szemeit hősünkre szegezve Lika kiejtette azt a bizonyos szót, amelyet „egy neveletlen 

kisasszony is nehezen tud kimondani”: „Mocsok”.  

 

„Furcsa, de nem rezzentem össze (bár a papírra ezt a hét betűt leírni nem azonnal tudtam): ez a 

durva kocsmai szó annak az idegen kertnek mélyéből nem káromkodásként, hanem valamilyen ősi 

jelentésében jutott el hozzám, mintha az ószövetségi remeték nyelvén szólt volna, kiszakítva ezt 

az Írás elveszett haragos fejezetéből”. 
 

A „remete” szó ebbe a kontextusba nem feltétlenül illik, Jabotinszky valamiért a „remetét” 

használta a „próféta” helyett. Talán a keresztény vallási nyelvet gyakrabban hallotta, vagy 

olvasta – ezért jutott eszébe a remete. A gondolat mégis világos: egy lexéma csak a megfelelő 

beszédszituációban válik értékelhető beszédjellé. Adott esetben az eredetileg trágárságnak 

bélyegzett lexéma a szerzőt egy vallási árnyalatú kontextus megírására késztette.    

 

A nyelv nemcsak elméleti szempontból érdekelte Jabotinszkyt, hanem azt politikai eszköznek 

is tartotta. Az alábbiakban Jabotinsky „Sevcsenko évfordulójának leckéje” című, 1911. évi 

cikkét mutatjuk be, amely a szerző az orosz nyelvhez való viszonyulását tisztázza.
12

 A cikk 

közelebbi témája az ukrán és az orosz nyelv közötti erőviszonyok volt. Hosszú magyarázat 

helyett idézzünk inkább néhány sort Jabotinsky írásából, amely önmagáért beszél. Ezt írta: 

„…meg vagyok győződve arról, hogy a külső körülmények javulását követően nemcsak az ukrán 

nemzet, de az Oroszország összes nemzete szépen együtt tud majd élni a nagyoroszokkal, az 

egyenlőség és a kölcsönös elismerés alapján. Még hiszem is, hogy éppen a nagyorosz demokratikus 

értelmiség ebben nagy és jótékony szerepet fog játszani, és nem régen – az egyik kijevi előadás 

során – ezt a meggyőződésemet olyan élesen kihangsúlyoztam, hogy néhány ukrán hallgató 

részéről megütközést tapasztaltam. Ám nem tagadhatjuk, hogy a kisebbségek részéről történő 

erőteljes elutasítás a nemzeti ösztön egyik életjele, főleg ott, ahol a nemzeti individualitás a 

külső elnyomás miatt semmi másban, semmilyen pozitív formában nem nyilvánulhat meg.” 
 

A „külső elnyomás miatt” a nemzeti ösztön kitörhet egy torzabb, erőszakosabb formában, 

mint más körülmények között – ez a történelmi lecke, Jabotinsky szerint. Erre előrelátóan 

figyelmezteti a nagy nemzetek képviselőit. Majd néhány bekezdéssel később Jabotinsky 

visszatér ahhoz a gondolathoz, hogy egy nemzeti költő ereje műveinek nemzeti jellegében 

rejlik, és ezzel igazolni akarja az irodalmi nacionalizmust. Így volt ez Belli nevű olasz 

költővel, és így van ez Sevcsenkóval is, aki csak az ukrán nyelven írt valóban jól. „Sevcsenko 

nemzeti költő, és ebben van az ereje.”  

 

Jabotinsky úgy vélte, hogy a nemzet megmentése érdekében egy költő felszólíthatja a népét 

arra, hogy határolja el magát a többi nemzettől. Példákat hoz fel parlamenti vitákból, többek 

között a magyar és a horvát kezdeményezésekből, amelyekben megnyilvánul a nemzet 

ragaszkodása anyanyelvéhez még akkor is, ha ezt a nyelvet rajta kívül senki más a világon 

nem érti. Vagyis bármennyire is kicsi ez a nemzet. Figyelemre méltó, hogy a „kicsinység 

Jákóbi tudata” Jabotinskynél ugyanúgy megmutatkozik, mint a magyar zsidó szerzőknél is, 

holott Vladimír Jevgenjevics egy igazán nagy ország területéről származott el!  
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Elemzésünk tárgyát képező regényben van egy furcsa című fejezet: „Egy közbeszúrt, nem az 

olvasónak való fejezet”. Ezzel a nagyon is az olvasónak szánt fejezettel a szerző szünetet iktat 

be az események sorozatába, és félretéve a főszereplői meghatározatlan „Я”- alakot 

személyesen lép az olvasó elé, hogy ismertesse visszatekintésének lényegi pontjait. Eközben 

egy jellegzetes odesszai dallal (couplet-el) az emlékek felidézését hitelessé és elevenné teszi. 

Van ott egy másik – nem kevésbé nehezen érthető – részlet, amelyben Jabotinsky az odesszai 

nyelvjárás érzelmi gazdaságát mutatja. A gyerekkorára visszatekintve egy bizonyos odesszai 

„grundról” beszél, ahol a gyerekek, vagyis „mi”, csapatostul labdáztak, illetve „labdáztunk.” 

„Uram, milyen élettelen ez az orosz kifejezés „играли в мяч”- kiált hirtelen Jabotinsky, és 

kijavítja magát az odesszai tájszólásnak megfelelően: „не играли, а игрались; не в мяч, а в 

мяча”. Az író „játszani” ige népies visszaható formáját, és a „labda” főnév szokatlan ragozási 

alakját alkalmazta az odesszai délies nyelvjárás önrendelkezésének védelmére. Majd még 

hozzátesz néhány olyan kifejezést, amelyet egy orosz nyelvtanár, vagy egyéb szigorú bíráló 

bizonyára nem is értene, vagy ha igen, műveletlenségnek tartana. Jabotinskynak ez a 

közbekiáltása nem csupán egy forradalmi újítás, noha hallatlan dolgot művelt: egy orosz 

nyelvű regényben megmutatta a hivatalos irodalmi norma szegénységét a lenézett helyi 

nyelvjárásokkal szemben. Ez nemcsak a tiltakozás az uralkodó nyelv agresszív magatartásával 

szemben, hanem kitűnő bizonyítéka annak, hogy a nyelvhez való megfelelő alkalmazkodásban 

valósul meg az ember identifikációs potenciálja. És éppen azért, mert a nyelv egy 

„kézenfekvő eszköz”, a kisebbségek elsősorban a nyelvhez fordulnak, hogy saját személyüket 

körülhatárolják, vagyis identifikálják. Érdemes ilyen szempontból meggyőződni, milyen nagy 

szerepet játszik a nyelv a vallásokban, ahol egy-egy terület hívei már a nyelv alapján is meg 

tudják különböztetni „saját fajtájukat” 

 

Jabotinsky és a szocializmus 

 
A regény főszereplője szolidaritást vállalt a szegényekkel (elsősorban a szegény zsidókkal),  

sőt általában a gyengébbekkel. Valószínűleg maga Jabotinsky is részvett a nincstelen 

zsidóknak nyújtott segélyek osztásában, ám korán megértette, hogy céljait csak radikális 

eszközökkel érheti el. Íróként nem kerülte el azt a tényt, hogy a zsidóság túlprezentálta magát 

különböző baloldali csoportosulásokban, az egészen extrém anarchista szervezeteket, sőt 

bandákat is beleértve (a regényben ezt a szélsőséget Motya Banabak, Szerjozsa legjobb 

barátja képviseli, aki Ilf és Petrov híres Osztap Benderének testvére lehetett volna). 

Ugyanakkor a már említett „Zsidóság és szocializmus” című munkájában Jabotinsky 

kategorikusan elhatárolja a zsidóság eszméjét a szocializmustól. A szocializmus nem zsidó 

találmány. Az, hogy a cionisták az élet igazságosabb rendjét akarják megvalósítani, nem 

szocializmus.  

 

Majd három gondolatot vet fel: a jóvél-év, a sabbat és a pea elvét. Mindhárom elvet bibliai 

eredetűnek tartja ugyan, de értelmezését és a konkrét történelmi megvalósítását az új zsidó 

állam feladatává teszi. A jóvél-év, a sabbat és a pea elve ellentétes a szocializmus elvével, 

mert semmiképp sem utasítja el a magántőkét, sőt tulajdonképpen ösztönzi is a társadalmat a 

mozgásra, a nagyobb teljesítmények elérésére, eredményezi a konjunktúrát. 

 

Ha király volnék – folytatja Jabotinsky – nem a szocializmus, hanem a jóvél rendszerében 

újítanám az államot. A tudósok feladata lenne a bibliai irányelvek „korunk nyelvére” való 

fordítása, és a mai gazdasági valóságra történő alkalmaztatása. Úgy képzelte el, hogy az 

időszakot nem kell előre meghatározni: nagyobb válságok idején, a parlamenti szavazás 
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eredményeként kell életbe léptetni. Jabotinsky hitt a polgári rendbe, és abba, hogy új Marx el 

fog jönni, ám biztos, hogy nem Moszkvából! 

 

A magyarországi zsidó cionistáknak a 20-30-as években igen gyakran kellett bizonyítani, 

hogy a zsidók nem egyenlők a szocialistákkal. Ilyen tárgyú cikkek gyakran megjelentek a 

Zsidó Szemlében is, például 1925. február 1-i számában: „Szocialisták és zsidók” címmel. 

Vázsonyi Vilmos tiltakozott az ellen, hogy a zsidó közösséget politikai pártnak tekintsék. „A 

magyar zsidókat politikailag senki sem képviselheti, és aki ilyen pozitúrában bocsát ki zsidó 

enciklikákat, nagyzási hóbortban szenved.” Majd azon kesergett, hogy hiába volt egész életében 

forradalomellenes és hűséges királypárti, ez még sem volt elég annak megcáfolására, hogy a 

zsidók csinálták a forradalmat és a bolsevizmust. A cikk azt foglalja össze, hogy nem a 

szocializmusban, hanem a cionizmusban találja meg az ember a demokrácia elveinek 

tényleges és gyakorlati megvalósítását a zsidóságon belül. Illusztrációként a cikk több neves 

politikust sorol fel, akik belátták a cionizmus igazságát. 

 

Egy részlet Jicchák (Isszaák) Bábel, a 20. század húszas éveinek ugyancsak odesszai zsidó 

származású író vallomásaiból tanúskodik arról, hogyan ítélték meg a szovjet hatóságok 

Jabotinsky-t.
13

 „A találkozásaimból meg kell említenem Jabotinskyt, a cionisták fasiszta 

szárnyának vezetőjét. Ez a találkozás Joszif Fischer, ismert cionista, gyermekkori barátom 

lakásán történt. A beszélgetés elején elcsodálkoztam, hogy a szovjet proletár forradalmat 

érdektelen eseménynek tartotta, és áttért a zsidó tömegek Szovjetunióbeli helyzetére, nagyon 

érdeklődött a zsidó asszimiláció folyamata, a nemzeti iskolák, bíróságok, színházak, zsidó 

irodalom iránt. Emlékszem, hogy elmeséltem neki a zsidók szovjet életéről, amely semmiben sem 

különbözött Szovjetunió többi állampolgárának életétől. Ő (Jabotinsky) megvetően prüszkölt, és 

elment, miután csak rövid ideg, körülbelül egy órát tartózkodott Fischernél. Még egyszer 

láthattam őt egy nyilvános cionista gyűlésen, ahol előadást tartott arról, hogy a palesztinai zsidó 

munkásnak semmilyen körülmények között sem szabad sztrájkolnia, és minden sztrájkkísérletet 

fegyverrel el kell nyomni. A gyűlés nagy verekedéssel végződött. Sok sebesült volt, a rendőrség 

kiürítette a termet – többet Jabotinskyt nem láttam”. Még ha nyilvánvaló is, hogy a 

„vallomás” megfogalmazása és főleg rögzítése a szovjet cenzúra nyomát viseli, és úgy 

gondolom, hogy némelykor maguk a kihallgatók is elcsodálkoztak a szerencsét len foglyok 

dús fantáziáján, a részletből jól kivehetjük azt a Jabotinskyről, mint kemény jobboldali 

extremistáról alkotott képet, amely nemcsak a szovjet körökre volt jellemző.  

 

Még egyszer a kisinyovi pogromról tekintettel Jabotinsky radikalizmusára 
 

Ennél az igen fontos momentumnál feltétlenül még meg kell állnunk, mielőtt Jabotinsky 

élettémájának irodalmi megvalósulására térnénk át. Amint láttunk, Kornej Csukovskij a 

kisinyovi pogromokat követően észlelt változást a barátján. Más életrajzírók is 

kihangsúlyozták a pogromok nagy hatását Jabotinsky életvitelének kialakulásában. Maga 

Jabotinsky azt nyilatkozta az 1906-ban írt cikkében, hogy nem érez „belső érdeklődést” a téma 

iránt. „Nagy és véres badarság, elgondolkozni nincs miről.” Az esemény – Jabotinsky szerint - 

nem emelkedik a tragédia szintjére. Már korábban is tudtuk – mondja – hogy ellenségek közt 

élünk. A regényben az antiszemita megnyilvánulások epizódként bújnak meg a nagyobb 

események mögött, mégis erősen rossz – vészjelzős - hangulatot keltenek. Így van ez a 

„hullaháznak” nevezett társalgó szobában lezajlott kis jelenettel is. Ebben a szobában 

általában a részegek beszéltek mindenféle badarságokat, de egyszer csak egy átlagnevű 

átlagember józanul a következőt jelentette ki: „Engedjék meg, kollégáim: minket nem lehet 

vádolni egy bizonyos nemzet iránti ellenséges érzelmekkel, még ha ez a nemzet nem is 
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rendelkezik hazával, és ezért a ’haza’ fogalmát nem is érzékeli úgy, ahogy mi – ám ez még nem a 

bűn. Más dolog, ha ez a nemzet olyan eszmék hordozója, amelyek…” Ezen a helyen a főszereplő 

megszakította a visszaemlékezést, de hozzátette, hogy az eseményből nem lett botrány. 

Vagyis az egyértelműen zsidóellenes és uszító beszéd valamilyen szinten „szalonképes” lett, 

és ezt a zsidó főszereplőnk megérezte és megértette az esemény jelentőségét.  

 

A pogromellenes agitációt Jabotinsky ugyanolyan hatástalannak tartotta, mint sót szórni a 

mókus farkára (hogy elejtsük). Ugyanis az agitációs kiadványokat csak a zsidók olvassák. „Az 

én hivatásom – egy kőműves hivatása az új templom építésekor az én egyetlen Istenem számára, 

kinek neve: a zsidó nép”. A gondolatok komolyságában nem kételkedünk, ám elképzelhető, 

hogy Jabotinsky ezt az írását a pszichéjét túlságosan megterhelő élmények elfojtására 

használta fel.  

 

Az elfojtott ösztönös félelem (szorongás) olvasható ki az önéletrajzi regény „Házmesterem” 

című fejezetéből. A fejezet eseményei kronológiailag megelőzték a hirtelen fellépő és majd 

mind erősödő antiszemita támadásokat. A Homa nevű házmester, aki fekete hajú cherszonyi 

muzsik volt, a kormány ellenforradalmi előkészületeinek keretében csodálatos 

metamorfózison ment keresztül. Ennek következményeként nagyobb hatalmat kapott a ház 

lakói felett: figyelte őket a rendőri megbízásból, ahelyett hogy őrizte volna: „Homát állandóan 

a számban éreztem, mint egy protézist, amely nem sikerült a fogorvosnak”. Micsoda találó 

metafora: a bennem ülő rossz érzés, amelynek az eredete rajtam kívül van, vagyis a pszichém 

idegen eleme, de nem tudok szabadulni tőle. A félelem kaphat megerősítést a külvilágból: 

„Kellemetlen lett az élet Odesszában. Nem ismertem rá városunkra, amely még nem is olyan 

régen könnyelmű volt, és nem ismert haragot. Az eddig soha nem tapasztalt gyűlölet özönlött 

benne…” Majd a szorongás antiszemita atrocitásokban testesül meg: „A legfurcsább volt az, 

hogy az „ex” (a fegyveres rablások rövidített helyi elnevezése, amelyek során egy-egy szatócstól 

a reggeli kétrubeles bevételét foglalták le) a városunkban csak a zsidók között tomboltak.” Ez 

persze még mindig csak a bizonytalanságról, a biztonság hiányáról tanúskodik.  

 

A kisinyovi pogrom mégis sokkal nagyobb hatást gyakorolt Jabotinskyra, mint amennyit 

elárult a fentiekben idézett cikkben, hiszen azt a bizonyos részletet már nem tudja elfelejteni 

többé, és valahol – az egyik cikkének sorai között – mégis megemlíti, mint saját elfojtott 

szorongásának tartalmát: a kisinyovi gyilkos tömeg szöges deszkákkal szúrta ki a zsidó 

csecsemők szemét („A gyász napja” in: „Jabotinsky írásaiból”). „Homo homini lupus” 

foglalja össze Jabotinsky a szorongás filozófiáját. „Ostoba az, aki az igazságosságra alapoz: az 

csak azok számára létezik, akik ököllel és makacs küzdelemmel harcolják azt ki.” („Homo homini 

lupus” u.o.) 

 

 

Jabotinsky radikálisan gondolkodott és cselekedett 

 

Jabotinsky nem mindig volt hűvös és szkeptikus. Legalábbis nem akkor, amikor fegyvert 

kellett ragadnia, hogy azok ellen harcoljon, akik reális veszélyt jelentettek a zsidó életekre. 

Amikor kitört az első világháború, a cionisták nagyobb része a semlegesség mellett foglalt 

állást. Ugyanis a legtöbb cionista félt, hogy Törökország Anglia ellen lép be a háborúba. 

Jabotinsky pedig világosan látta, hogy a Török Birodalom a háború kimenetelétől függetlenül 

szét fog esni. Ezért szólította fel a zsidókat Anglia támogatására, és szervezte meg a Zsidó 

Légiót, amelynek támogatnia kellett az angol csapatokat.  
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A háború után, 1920-ban irányította Jeruzsálem védelmét az arab rohamok ellen. Az angolok 

15 év börtönre ítélték illegális fegyvervásárlásért és szervezkedésért. Majd egy év múlva a 

közvélemény hatására szabadon bocsátották, de megtiltották a palesztinai tartózkodást. Ennek 

ellenére jeruzsálemi és hebróni véres eseményeket követően 1929-ben vezetője lett Ecel 

nemzeti katonai megmozdulásnak. 

 

A Cionista Világszervezettel Jabotinsky valószínűleg 1923-ban szakított, amikor 

nyilvánosságra került Petljura ultranacionalista, véres kezű ukrán kormányával kötött titkos 

megállapodása. A zsidó hatalmi pozíciók kiépítése érdekében Jabotinsky hajlandó lett volna 

csatlakozni Petljura antibolsevik csapatához. A kilépésre Jabotinskyt kényszeríthették, de 

1925-ben még részt vett a 14. Cionista Kongresszuson. Erről az „Ellenzéki vélemények” 

között a magyar cionista sajtó is beszámolt (ld. Zsidó Zsemle, szeptember 1-i számát, amely 

azt is ígérte, hogy Jabotinsky beszédét teljes terjedelmében közli majd, ha erre egyszer hely 

lesz a lapban).  

 

A hír így szólt: „Vladimír Jabotinszky a revizionista csoport vezére nagyvonalú ellenzéki 

beszédet mondott.” Ugyanaz a Zsidó Szemle az 1925. július 15-i számában arról tudósított, 

hogy Jabotinsky állandó munkatársként „szegődött” „Haarec” című laphoz, amit a lap június 

19-i száma adott hírül. A hír figyelemre méltó: „Haarec” David Ben Gurion kegyeit élvezte 

akkoriban. 1930-ban Jabotinsky teljesen szakított a cionista vezetőkkel, az új szervezetét így 

is nevezte – Új cionista szervezet.  

 

Az egyes körök azzal vádolták a revizionistákat, hogy nem törődtek a zsidók helyzetével a 

hitlerista Németországban, illetve az általuk nagyra becsült Mussolini Olaszországában. Az, 

hogy Jabotinsky az Egyesült Államokban halt meg, ahol 1940. nyarán éppen az Erec 

védelmére szervezendő hadsereg ügyében járt, mintha az ellenkezőjét igazolná. Jabotinsky azt 

követelte, hogy a hatóságok minimum 150 ezer zsidó letelepedésére adjanak engedélyt, hogy 

kimentse a zsidókat a veszélyes Európából, elsősorban Lengyelországból. Vagyis a zsidókat 

Erecben akarta védelmezni. Ennek érdekében bárkivel hajlandó volt tárgyalni, ezt Ben-Gurion 

nem vette tudomásul, amikor Jabotinskyt a legélesebb kritikával illette. 

 

Ami Mussolini politikájának pozitív megítélést illeti, ebben Jabotinsky és más cionista 

vezetők (például Weizmann és Szokolow) nem álltak egyedül: a magyar katolikus oldalról is 

dicsérték a hazafias keresztény magatartását. Így, például, 1934-ben „a Magyar fiatalok 

kiadásaként” jelent meg Tamás József „Prohászka Ottokár társadalomszemlélete” című 

könyve, amelyben a szerző Benito Mussolinit a XX. század legnagyobb, államot és 

társadalmat formáló zsenijének nevezte. A kiadvány egyébként nyíltan antiszemita volt. 

Többek között idézte Prohászka Ottokár „apostoli bátorsággal” tett kijelentését, mely szerint a 

kereszténységet azáltal teszik tönkre, hogy a pogány, zsidó elveket léptetik fel a 

társadalomban…”  

 

Jabotinsky állandóan a zsidó értékeket tartotta szem előtt, soha más igazságot nem akart 

szolgálni, csak a zsidó igazságot. Ezt igen egyszerűen, következetesen és radikálisan tette, 

akár egy próféta.  

 

„Az írógépem emlékiratai” című önéletrajzi esszében Jabotinsky megírta az orosz 

gimnáziumból való kilépésének történetét. „Magamtól hagytam ott az iskolát – két hónappal a 

hétéves kurzus befejezése előtt, a következő már a végzős osztály lett volna. Menekülni az orosz 

gimnáziumból, amelybe (a zsidónak) olyan nehéz volt bekerülni, főleg egy évvel és két hónappal 

elvégzése előtt, nagy butaság volt. De mai napig is hálás vagyok az Úrnak, hogy ezt a lépést 
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megtettem barátaim, bácsikáim és nénikéim tanácsai ellenére. Mert hittem az élet logikájában. 

Ha valaki, ahogy illik, elvégzi az orosz gimnáziumot, annak az orosz egyetemre kell mennie, majd 

ügyvéddé lesz. És amikor megkezdődik a háború, az ember már egy jól jövedelmező praxissal 

rendelkezik, nem utazhat el Angliába, hogy katonának belépjen. Tehát az ember Oroszországban 

marad, amíg a bolsevikok meg nem rendezik a robbantásukat, és majd figyelembe véve ennek az 

embernek a reakciós nézeteit, adnak neki két négyzetméternyi földalatti lakást, a sírfeliratot is 

megspórolva. Jómagam pedig egy másik pályát futok, amely a butasággal kezdődött. 

Elgondolkodtam, hogy meg kellene írni egy tudományos értekezést arról, hogy milyen fontos, hogy 

ne féljünk a butaságok elkövetésétől. Ez az egyik legsikeresebb módja annak, hogy az ember 

emberhez méltóan éljen.”  
 

2. fejezet 

Előzmény: Az odesszai zsidóság történetéből 
 

Anna Muszjuk a „Migdal Times” 1. számában megjelent „Palesztina orosznyelvű ága” című 

írását
14

 azzal a kijelentéssel kezdi, hogy Izraelben különböző nemzetiségű zsidók élnek. Hogy 

ez részben fedi is a valóságot, igazolja a zsidó irodalom többnyelvűsége. A szerzőnő 

beszámol egy számunkra is releváns vitáról, amely több mint húsz évvel ezelőtt zajlott le 

Odesszában egy irodalmi múzeum létrehozása kapcsán. Ebből az alkalomból sokat 

diskuráltak arról, hogy létezik-e a specifikus odesszai irodalom, vagy odesszai nyelv – egy 

szóval az odesszai kultúra. Megállapították, hogy „az odesszai irodalom a városi kultúra 

írásbeli ábrázolása, annak alakjai és tere, jelleme és értékei”. Ha összehasonlítjuk a magyar 

irodalommal, akkor ez hasonlít a „pesti világ” háború előtti valóságára.   

 

Az Odesszaiak Világszervezetének (The World Odessit Club)
15

 történelemtudományi adatai 

szerint az odesszai zsidó közösség életének első évtizedeiről nem tudhatunk sokat, mivel az 

Odesszai Kegsa működése 1820-ig nem volt hivatalos, és ezért a városi levéltárban nem 

maradt nyoma. E fontos információk hiányában az a benyomás alakul ki, hogy az odesszai 

zsidóság csak a felvilágosult galíciai családok érkezésével kezdődött. A nem zsidó források 

cáfolják ezt a feltevést. A déli sztyeppe területén eleinte csak olyan zsidók laktak, akik a török 

háború ideje alatt fogságba estek. A város földrajzi fekvése és a Szentpétervári hatóságok 

józan gazdasági számításai kedveztek a zsidó immigrációnak. A régióban való letelepedés 

engedélye kivételt képezett a letelepedési zóna behatárolásának elvéből. A zsidók részvétele a 

helyi gazdasági életben fontos volt, és még a 17. században kezdődött, amikor a lengyel és az 

ukrán zsidók nagy- és kiskereskedőkként, sőt néha tolmácsként működtek a kozákok között,  

 

Az Ukrajna déli részén. Chmelnickij névről elhíresült 1648-as tömeges mészárlások ellenére a 

zsidók maradtak ezen a földön. Chadzsibej első zsidó lakosait, akik állítólag a 18. század 

közepétől lakhattak ezen a helyen, a későbbi zsidó immigránsok kalandoroknak és vándor 

népnek titulálták. A zsidó temető legkorábbi sírköve 1770-ből származik. Pen Sámuel 

kutatásai azt mutatják, hogy Chadzsibej egyes lakói Krimből, sőt még keletebbről jöhettek. 

Amikor az orosz csapatok 1790. októberében Deribas parancsnoksága alatt elfoglalták a 

települést, hat zsidó volt a lakosok közül, 1794-re ez a szám már 240-re növekedett, ami az 

akkori lakósság 10%-át tette ki. Öt évvel később már 310 zsidó lakott Odesszában, ahol 

működtek azok a struktúrák, amelyek meghatározták a közösség szociális arcát: a temetkezési 

egyesület (Chevra Kadisa) és a zsinagóga, amelyeket a helyi hatóságok is támogattak 

anyagilag. Az odesszai kehila természetesen Talmud Tórával is rendelkezett.  

 

Az immigránsok két hulláma különbözött egymástól: Odessza első zsidó lakosai fiatal, 

komoly, többnyire nőtlen férfiak voltak, akik a házaló zsidó kereskedők és a déli 
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sztyeppékben dolgozó idénymunkások közé tartoztak. A város akkoriban egy aranybánya volt 

mindazok számára, akik új, szabad életet kezdhettek ott. A zsidók elejétől kezdődően fontos 

helyet foglaltak az odesszai kereskedelemben, vezető szerepet játszottak a selyem, gyapot, 

gyapjú- és cipőkereskedelemben, valamint a só kivitelében. Ám a többségük mégis a 

kiskereskedelmet űzte, mert ritka volt a tőkeerős kereskedő. Az első zsidó telepeseket az 

odesszai zsidó források valamiért undorítóknak és erkölcstelennek nevezték.  

 

Jabotinsky önéletrajzi művében a történelem a legtragikusabb pillanatokban tör be a 

regénybeli családi eseményekbe. A „Gomorra” című fejezetben Szerjozsa egyéni szomorú, 

sőt fájdalmas és dicstelen történetét a Chadzsibejszkij limán rövid története előzi meg. „A 

törököknél, ha jól tudom (és ezzel már dicsekedtem is valahol), Odesszát a hivatalos 

okmányokban még ma is Chodzsabejnak nevezik, a Fekete-tengerparti helység ősi neve szerint. 

Nálunk a városban ez a név csak az egyik - Chadzsibejszkij - limán nevében maradt meg. A 

Chadzsibejszkij limánon, körülbelül 1909. nyarán lett vége Szerjozsának, a kedvencemnek; vagyis 

technikailag még él valahol, és amíg élnek a szülei, biztosan nem hagyják el, sőt úgy gondolom, 

hogy addig nem lesz elhagyatott, amíg Torik él, de hogy Anna Mihajlovna és Ignác Albertovics, és 

Torik, és maga Szerjozsa élnek-e még, nem tudom – 1915. óta nem voltam Oroszországban, 1917. 

óta senkitől sem kaptam egyetlen levelet sem. Minden esetre akkor a Chadzsibejszkij limánon 

technikailag életben maradt, de saját maga és mindenki más számára az élete befejeződött”. 
 

„A szertelen zsidó jellemek” című fejezet Marko tragikus és ugyanakkor buta halálának leírása 

után következik. A család dolgai rosszra fordultak. „Ignác Albertovics asztalánál Ábrám 

Mojiszejevics estenként mind mérgesebben vitatkozott Borisz Mavrikjeviccsel, az idősebb 

testvért különösen a ’konjunktúra’ új szó idegesítette, amelyet Bejres újságom vezércikkéből 

olvasta ki, és ezt a szót sajátosan ’kuntaturiá’-nak mondta; ő maga, az idősebb testvér, minden 

baj okozójának a ’bankokat’ tartotta”.  

Ábrám Mojiszejevics szerint az igazi kereskedők csak a régi szép időben fordultak elő: „Utazik 

egy ilyen Jóna nevű zsidó, a ’Ropita’ főfelvásárlója Cherszontól felfelé a kerekes hajón, fekete 

szakállal, arany szemüveggel, a hasa is, ahogy illik. Utazik, mint egy cádik a chászidoknál, 50 

ember kíséretében: könyvelők, lapetuták (a gabonatőzsdei kisügynökök), hitelesítők és egyéb 

ingyenélők. Egész úton teát szolgálnak fel, vagy netán egy-egy pohárka vodkát is mézes 

puszedlivel; és hajnali háromig ’hatvan-hatba’ játszanak, és képzelje el – volt, aki ötszáz 

karbovánecet is veszített rajta, és magam is ismertem olyan idiótát, aki még fizetni is fizetett!”  

 

Majd következett Jóna nevű zsidó érkezésének leírása, amelynek hitelesebb ábrázolása 

érdekében Jabotinsky felhasználta a jellegzetes odesszai zsidó társadalmi nyelvet, amelyet 

ebben az esetben akár zsargonnak is nevezhetünk. Ezt a nyelvet külön szótár nélkül aligha 

érthetjük meg: keverednek benne orosz, zsidó, ukrán és néha görög szavak is, de a nyelvtani 

formája is erősen eltér a hivatalos orosz, vagy ukrán grammatikáktól: „Hej, Kurolapcsenko – 

mit is meséltek nekem Kahovkában, ismét egy lányod született? Hetedik? Kereszteld meg 

Szófiának – ideje már ’szof’-ot tenni!”  
 

„Sulem-alejchem, muszju (monsieur) Grubokopatelj, gyorsan, Gamaliju-rotozej (szájtáti), 

vidcsinaj (nyisd ki) gamazej” (az utolsó szó ukránul a boltot jelenti). Az itt szereplő nevek – 

„Kurolapcsenko” és „Grubokopatelj” – minden bizonnyal előfordulhatnak ezen a déli 

vidéken, de eredetileg az orosz szavakból (ebben az esetben a „tyúk lába”-ból, illetve a 

„durván ásó”-ból) alakultak ki és ugyancsak találóan jellemzik a történetet mesélő személy 

lelkivilágát. Az elbeszélés egyértelműen humoros, de nem feltétlenül jóindulatú. Hiába dicséri 

„a régi-szép” idők gátlástalan rabló világát, Ábrám Mojiszejevics rendelkezik sajátos erkölcsi 
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mércével, amely azonban csak a zsidóság elárulása esetén – vagyis Torik 

kikeresztelkedésekor - nyilvánul meg igazán.  

 

Még egy hely a regényből, ahol feltárulnak az aktuális események gyökerei, a régi zsidóság 

odesszai története. A jelenet Maruszja halálát megelőző fejezetben van, amelynek címe: 

„Nincs rendben”. A regény hőse, a tárcaíró egy fodrásznál találkozik Ábrám 

Mojiszejeviccsel, a Milgrom-család zsidó múltját hordozó rokonával. A beszélgetés 

Szerjózsára terelődik át, és ezzel kapcsolatban Ábrám Mojiszejevics a következőt meséli: 

„Mondom önnek, Szerjózsa egyszerűen harmincöt, vagy ötven évvel később született. Amikor 

gyerek voltam, csak ilyen emberek csinálhattak karriert Odesszában. Az egyik csempészként 

gazdagodott meg, a másik azon, hogy a gabonát zsákonkénti 30%-os hulladékkal rakodta be; a 

harmadik egyszerűen lefizette az átvevőt, felvette tőle a már lebélyegzett hajórakleveleket, 

lemosta róla a lejárti bélyegzőt és eladta Cherszonba, a hülyéknek – Cherszon ugyanis csak erre 

való. Maguk viszont gazdagok voltak, és mindig vagy száz lélek élősködött körülöttük. 

Becsületszavamra, akkoriban jobb volt az élet. Egy növekedni akaró kikötői városban szükség van 

szélhámosokra, akiknek hat kézujjuk van, és mindegyiken egy-egy horog, szibériai nép kell ide, 

nem olyan becsületes borjú, mint én és Bejres, vagy Milgrom – nekünk bétmedresben van a 

helyünk, misnát tanulni, nem pedig gabonával kereskedni. Látja, első volt a város az egész 

Oroszországban, most pedig savanyodik, már valamilyen Nikolajevet is irigyli, holnap az 

Ocsákovot. Negyven évvel ezelőtt ez a Szerjózsa első gvir lett volna az egész Fekete tengeri 

térségben, és mi Bejressel lapetutnikként szolgáltuk volna őt, de talán az ostoba Rovenszkij is, 

mindennek ellenére”. 
 

Az első zsidó immigrációs hullámot követték Volhiniából, Podóliából és Fehér 

Oroszországból származó bevándorlók, akik jól érzékelték a gabona-kenyér tőzsde mozgását 

és megértették ennek az orosz kikötői városnak az igazi jelentőségét. A továbbiakban a 

közösség az új Cherszoni mezőgazdasági kolóniából érkező zsidók révén gyarapodott. Úgy 

tűnik, hogy a regénybeli szereplők – ritka kivétellel – éppen ebből a második immigrációból, 

illetve a Dnyepr melletti Zsitomir mezőgazdasági térségből származtak. Ehhez a populációhoz 

tartozott a főhősünk apja is, akit Ignác Albertovics Milgrom személyesen ismert. Maga Ignác 

Albertovics akcentussal beszélt oroszul, amiből következtetni lehet, hogy nem járt az orosz 

iskolába. Önerőből művelődött, főleg a német klasszikusokat olvasta, valamilyen okból 

Chamisso-t és Lenau-t kedvelte legjobban. 

 

Azokban az időkben Odessza egy nagy kikötői városból a nemzetközi jelentőségű központtá 

vált, és ennek révén az itteni zsidók előtt olyan lehetőségek nyílottak, mint sehol másutt. A 

kereskedelem és művelődés gyors fejlődése mellett a hagyomány ápolására nem jutott ekkora 

fáradozás. Azt mesélték, hogy egyszer egy rabbit meg is vertek, amiért túlságosan szigorú 

volt!  

 

1783. óta a zsidók részvettek a helyi önkormányzatban, ami ugyancsak kivételes szituáció 

volt. Igaz, 1835-ben ezt a részvételt a központi hatóságok korlátozták, ám a zsidók továbbra is 

nagy politikai szerepet játszottak Odessza életében. A zsidóságnak szinte hagyományosan jó 

kapcsolatai voltak a helyi hatalommal, például a hírhedt-híres Josif Deribas-al (vagy De-

Ribas-al, ahogy Biron nevezte), II. Katalin cárnő kegyencével, a város kormányzójával. Azt 

mesélték, hogy a Nápolyi születésű spanyol Deribas marranus volt, és ezért szimpatizált a 

zsidókkal. A központi hatóságok is másként kezelték az odesszai zsidó lakosságot, mint 

Oroszország egyéb területein, és ennek nyomós oka a gabonapiac volt: amikor a 19. század 

utolsó negyedében megromlott a kapcsolat a zsidók és a helyi hatóságok között, érezhetően 

visszaesett a gabonapiac is, aminek szomorú következményeit az egész ország megérezhette. 



 18 

 

Ami a zsidók városon belüli elhelyezkedését illeti, itt senki sem korlátozta őket, ám általában 

egymás mellett telepedtek le, és először leginkább a Voroncovsky dombon. Idővel azonban a 

zsidóknál is kialakult a vagyon szerinti rétegződés: a vagyonosabbak a város központjában 

laktak, a szegényebbek a Moldovánkán. Az odesszai térségben élt askenáz zsidók helyzete a 

regény megírásának idejére – vagyis a 20. század kezdetére – gyökeresen megváltozott. Ezt a 

változást mindenek előtt az európai nemzeti államok létrejötte okozta. Amíg a 19. század 60-

70-es éveit az integrációs törekvés jellemezte, a század végén a nemzeti államok 

megerősödtek, aminek következtében megszűnt az integráció szükségessége. Az államnak 

nem volt többé szüksége a zsidóságra, mint szövetségessé.  

 

 

                     Előzmény: Az odesszai zsidóság történetéből 
 

 

Az „Öten” esemény-sorozatát egy rövid bevezető előzi, amelynek van szabályos eleje és 

vége, és mindkettő Maruszjával – a regény hősnőjével - kapcsolatos emlékekhez fűződik. A 

történet elején Maruszja a színházi páholyban ült idegenül és ismeretlenül, a végén pedig egy 

fényképről nézett főhősünkre, mint egy régi kedves emlék. A szerző az áthidalhatatlanul 

távoli időből és térből tekint vissza a „tavaszba”, ahogy azt a korszakot a század elején 

„nálunk” (vagyis az odesszai értelmiségi zsidó körökben) nevezték.  

 

A regény háttere egy Fekete-tengerparti városi család története. Egy család-regényről lenne 

szó? Aligha: a családnak önmagában nincs is egységes története, sőt nem is egy igazi család a 

Milgromék: ahányan vannak, annyi élet bontakozik ki előttünk, és úgy, mintha egymástól 

teljesen függetlenül éltek volna azokban a közös években. Mintha csak azért jöttek volna 

össze, hogy lefényképezzék őket egy regény modelljeként.  

 

Ha ez egy családi regény, akkor nem a Milgrom családé, hanem az egész odesszai zsidóságé. 

A családfő, Ignác Albertovics – egy askenáz zsidó, akit „belsejében bepúderozott” a kultúra. 

Ignác Albertovics nem járt orosz iskolába, de autodidakta módon elsajátította a külső 

társadalom követelményeit kielégítő kulturális ismereteket. Értelmiségi lett, ám mindenek 

előtt az üzlet embere maradt. Ismerte a dolgok és emberek értékét, és úgy vélte, hogy ez az 

érték teszi ki a lényeget. Figyelemre méltó, ahogy az apa (és anya) a gyermekeiről beszél: 

mintha az idegeneket értékelné – tárgyilagosan. Szerjozsa – egy szélhámos, Marko – egy 

fantaszta, Torik a megfontolt. Hogy pontosabban jellemezze a fiát, Ignác Albertovics egy 

talmudi stílusú hasonlatot mondott. Arról lehet megismerni egy embert, hogy milyen tésztával 

eszi a levest: ha valaki metélttésztát eszik, vállalja annak a kockázatát, hogy a tészta kicsúszik 

a kanálból, de az óvatosabb ember a gombócot részesíti előnyben. Szerjozsa a metélttésztát, 

Torik a gombócot szerette. A kisebbik leányáról, Likáról az anyja azt mondja: „Nem egy báli 

társalgás témája.”  
 

A könyv szerzője egy dologban teljesen biztos: „azok öten nem véletlenül maradtak meg 

emlékezetemben, és nem azért, mert Maruszját és Szerjozsát nagyon szerettem, és még náluk is 

jobban a könnyelmű, bölcs, sokat szenvedett anyjúkat, hanem mert ezen a családon számolt le 

velünk – jóért és rosszért – a zsidóság eloroszosodásának egész előző korszaka”.  A bevezetőben 

az író megígéri, hogy a dolognak ezt a részét az igaságnak megfelelően, minden előítélet 

nélkül meséli el. Főleg, hogy sok idő telt el az óta, és „minden már régen szomorúan kedves 

lett”. 
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A bevezető után következik 29 fejezet, amelyet megközelítően két csoportra oszthatunk szét: 

a „személyes” és az „általános” résztörténetekre. A személyes fejezetek a család tagjainak 

magánéletéről szólnak, azok rendkívül intim légkörre utalnak, kivéve talán az ultrabaloldali 

Lika életének történeteit, amelyek – Lika természetéhez illően - egy bizonyos 

távolságtartásról tanúskodnak. Az általános fejezetek rövid szüneteket képeznek a személyes 

történetek között, ezek közül elsősorban azokat a történéseket kell kiemelnünk, amelyeknek a 

szerkesztőség a helyszíne. Valamiféle „cionista hagyományt” alkotnak a szerkesztőségi 

jelenetek – ugyanis nagyon hasonlítanak Theodor Herzl „Naplóinak” azon bejegyzéseire, 

amelyek a Herzl lapjánál folytatott beszélgetéseket, illetve konfliktusokat stb. rögzítették.  

 

Lehet, hogy ez a hasonlóság nem volt véletlen. Vannak még teljesen általános fejezetek, 

amelyek a politikai eseményeket és annak visszhangját írják le, ezen kívül még néhány félig 

általános fejezet, amelyben a család tagjai is szerepelnek, ám minden intimitás nélkül, 

mintegy elvegyülve a valódi emberek és valódi események közé. Van még egy látszólag 

különálló lírai fejezet is, amelyben kibontakozik a szerző költői tehetsége. Minden fejezet egy 

kis önálló kép; a főhős érzelmi kötődése Maruszjához kapcsolja őket össze. Ez a kapcsolat, 

amely tele volt erotikus feszültséggel, ám a valóságos szexuális aktusra talán csak egyszer 

került sor, de ez sem teljesen biztos, úgyhogy a szexuális viszonyról szó sem lehetett – szóval, 

ez a furcsa erotika teszi a regényt „oroszossá”, és ugyanakkor oroszellenessé. Az orosz írók 

mesterien – félszavakban, a ki nem mondott gondolatok visszatükröztetésével - ábrázolták a 

szexuális vágyak feszültségét, az erotikus magatartás ellentmondásait.  

 

Némelyik jelenetben Maruszja magatartása már súrolja a nagyvilági flört fogalmát, ám 

valójában ez mégis más. Eszünkbe juthat Füst Milánnak a „Nevetők” című kisregénye. 

Hasonló a mindent legyőző, de örömtelen szexualitás, amely vonz és irtóztat, mert a szerző 

biztosan tudja, hogy ez a szenvedély bűnös természetű. Lehet, hogy ez a furcsa erotika csak a 

huszadik század húszas - harmincas éveire jellemző szexualitás elképzeléseket fejezte ki? 

 

Maruszja viselkedése – az éretlen szexuális magatartásával együtt - mégis más, ő nem csupán 

a „Vamp” ellentéte - egy készséges áldozata a férfiak erotikus álmainak, hanem az élő, 

cselekvő személy, és maga a jóság, a „lászka”. És ezen kívül Maruszja az egyszerűség – és 

valószínűleg ez az, ami a szerző szemében a zsidó vonás, amelyet az orosz nemes nem tudott 

megérteni. Maruszja a szerelmi kapcsolata révén – hiszen Runickij „valóban, turgenyevi 

módon” szeretett belé - kiszakadhatott volna a zsidóságból egy előkelő orosz családba, de ezt 

valamilyen okból, talán éppen Runickij idegensége miatt („ki tudja, talán ezeknek valódi szívük 

van a rugó helyett!”), még sem tette. 

 

Az a természetes módja, ahogy Maruszja bizalmas kapcsolatokat létesített, sőt szinte csak is a 

bizalmas kapcsolatban létezett, Natasa Rosztovára emlékeztet. A hasonlat esetleg nem is 

véletlen: egy zsidó Natasa a pusztuló világból, akinek Rosztovától eltérően nem lehetett 

jövője Oroszországban, mert a férje nem egy Bezuchov, az új nemes, hanem egy ovidiopoli 

(mi csoda egy név!) Szamojlo Kozodoj, egy - Odesszában is idegen - zsidó patikus.  

 

Szamojlo stratégiája a „kivárásra” épült. Általában hallgatott, és általában hozzá sem beszélt 

senki. A főhősünkkel való nyílt beszélgetésben (a főhősnek szinte mindenki meggyónt, kivéve 

Likát) Szamojlo elmondta, hogy elég, ha az ember jelen van a szituációban, és összpontosítja 

az akaratát – a vágya biztosan teljesülni fog. Maruszja számára Szamojlo Kozodoj volt az 

egyetlen, aki férj-jelöltként szóba kerülhetett: nála jelentéktelenebb, egyszerűbb és 

természetesebb a környezetében nem is volt. Maruszja pedig minden áron folytatni akarta a 
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nagyanyjainak zsidó vonalát, mert a „szívére hallgatott”, nem akart ambivalens lelki 

szituációba kerülni.  Kár, hogy a szándéka akkoriban és ott már nem valósulhatott meg.  

 

Éppen Szamojlo jósolta meg Maruszja szörnyű halálát. A „Dekameronszerű” című fejezetben 

a társaság egy nyári éjszakán csónakázott. A naplemente azon az estén különösen szép volt, 

valaki hangosan felsóhajtott: „Jók az Úr díszlettervezői!” Mindenkinek egy-egy történetet 

kellett mesélnie mások szórakoztatására és okulására. Kozodoj története ez volt: „Hol volt, hol 

nem volt – volt egy fiatal lány, aki szeretett tűzzel játszani. A történet azzal fejeződött be, 

hogy megégette magát, ami borzasztóan fájdalmas volt. Ennyi…” És lám - néhány év múlva 

Maruszja, aki már Szamojlo felesége és két gyermekének anyja volt, egy hihetetlenül buta 

háztartási baleset következtében tűzben vesztette életét. 

 

„Szomorúan kedves” volt az, amit a főhős Maruszja iránt érzett - mint valami, ami kínoz, és 

valóban szomorúságot okoz, de éppen ezért szeretjük igazán olyan nagyon, ahogy soha semmi 

mást. Még a vágyunk tárgyat sem szeretjük annyira, mint az általa keltett vágyat. A realitás 

irrealitását, illetve a közelség távolságának szürrealisztikus légkörét Jabotinskij már a 

bevezetőben hozza létre, és ezt a hangulatot többé-kevésbé fenn is tartja még az olyan 

avantgárd – a század első harmadát szimbolizáló - figurákban is, mint amilyen Marko, vagy 

Motya volt. A könyv utolsó, „L’envoi” című fejezetében a szerző meghajol a már lehullott 

függöny előtt, és méltóságteljesen eltávozik, mert Odessza már csak látszólag ugyanaz, mint a 

régi, és a főhősnek semmi dolga sincs benne többé. A régi véglegesen elmúlt, az új pedig 

máshol kezdődött. „Vicces város volt, de a nevetés is a szeretet. Különben, az egykori Odessza 

bizonyára már régen eltűnt, és nem érdemes sajnálni, hogy nem térhetek oda vissza, és 

egyébként is – az elbeszélésnek vége már.” 
 

Nem feltétlenül a szerző az a „Я”(Én) főhős, aki Maruszja regénybeli intelligens barátja, noha 

az olvasó természetesen abból indul, hogy az önéletrajzinak nevezett regény szerzője az „Én”- 

szereplőben csak is saját magát valósíthatja meg. A főhős és Maruszja közötti kapcsolaton 

keresztül a szerző nemcsak ehhez a két konkrét irodalmi alakhoz való viszonyulását, hanem 

az általános etikai elképzeléseit is fejezte ki.  

 

A könyv a filmekből ismert képpel búcsúzik el az olvasótól, amely ebben a regényben nem 

tűnik banálisnak: a régi komódon ott áll öt fénykép öt rövidnadrágos, rövidszoknyás 

gyerekről. És minden fénykép közepén ott van egy rozsdás kés. És ismét feltámad ez a furcsa 

fájdalmas szeretet érzése, amely megkönnyezteti az embert. A gyöngéd jóság, szeretet – ez a 

„lászka” szó hagyományos értelmezése, amelyet az író költői módon többször is elismétel a 

könyv utolsó oldalán.  „Minden, ami jó a világban – a szeretet, a „lászka”: a holdfény, a tenger 

csobbanása és az ágak susogása, a virágok illata vagy a zene – mindez a szeretet. És Isten, akihez 

talán eljutunk, felrázzuk, felébresztjük, és utolsó szavakkal megszidjuk mind azért, amit velünk 

tett, majd kibékülünk, arcunkat térdéhez szorítjuk – valószínűleg Ő is a szeretet. Ám a legjobb 

és a legáttetszőbb szeretet neve a ’nő’.  

 
 

A regény szerkezete 
 

Meggyőződésünk, hogy a regény megszervezése a logikai és szemantikai (vagyis a nyelvi és 

tematikai) szintek integrációjából indul. A szerző bizonyos tematikai jelenetekből építi fel a 

művét, amelyek tematikai képekből tevődnek össze. Az azonos tematikai képek megírására a 

szerző azonos nyelvi (lexikai, illetve grammatikai) eszközöket alkalmaz, amelyek egy-egy 

képet mintegy keretben foglalnak. 
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A bevezető 
A cím nélküli bevezetőt összefogja az időadatokat tartalmazó, temporális 

szintűnek nevezhető „keret”, amelynek eleje így hangzik: 

„Az egykori Odessza életéről szóló elbeszélésünk kezdete a századunk 
elejéhez kötődik.” 
A keretszerű szerkezet vége: 

„Magam a korom gyermeke vagyok, megértem benne a rosszat és a jót, 
ismerem a fényét és a hanyatlását; a gyermeke vagyok, és szeretem 
minden foltját, egész mérgét.” 
A kereten belül mindenek előtt a nevek tűnnek fel, amelyeket a szerző 

szemmel láthatóan csoportosit. Először mind az öt nevet sorolja fel, majd kettőt 

elkülönít: Maruszját és Szerjozsát. A vázlatot kiegészíti a névtelenül 

megemlített „anya”, és a végén «Я» (vagyis „Én”) névmás zárja a regény főbb 

szereplőinek bemutatását.  

A korpusz  
A regény korpuszát a jellegzetes címeket viselő fejezetek alkotják. A szerzőnek 

elsősorban a folyamat volt fontos, és nem egy meghatározott esemény 

kronológiája. Ez a módszer általában jellemzi az önéletrajzi regényeket. A 

legtöbb fejezet szerkezete „keretszerű”; némely keret „dobozként” szolgál 

további alegységek számára, vagyis a szövegek szerkezetileg heterogének. 

Minden új fejezet elejére a szöveg általában lelassul, megnyugszik. Majd vége 

felé ismét izgatott, de legalább is emelkedett hangulatú lesz. Ezért némely 

fejezet egy-egy bevezető mondattal kezdődik, amely felkeltheti az olvasó 

kitűntetett figyelmét. A „Signor és mademoiselle” című fejezet, például, így 

kezdődik: „Annak az évnek őszén Bernben találtam magam, oda pedig 

Olaszországból kerültem, ahol igen szórakoztató hónapot töltöttem el”.  

 

Az első hat fejezet nem tér el az egyszerű keretvázlattól, az elbeszélés 

gördülékeny, sehol sem akad meg. A fejezetek úgy kapaszkodnak egymásba, 

mint a szőnyeg mintái. A többi fejezet tematikai tömböket, így például egy 

triptichont alakít, egyes tömbök valamilyen ponton (egy-egy nagyvonalakban 

ismétlődő cím útján) összekapcsolódnak. A triptichon harmadik része 

„Gyóntató a Langeronon” összekapcsolódik a „Még egy gyónás” című 

fejezettel, amely a „Signor és mademoiselle” ill. „Mademoiselle és signor” 

tömben található. 

 

L’envoi  Ez a fejezet akár epilógus is lehetne, de itt még sem egészen az, hanem a 

végleges búcsú, amelyből hirtelen eltűnik a főhős, és a helyét átveszi maga a 

szerző, aki most már egyenesen foglal állást ahhoz, amit eddig a főszereplővel 

mondatott. Így ez a fejezet önálló esszéként is létezhetne, noha a regény 

befejezéséhez is szükséges, mert a teljesség (vagy: a lezárultság) benyomását 

kelti. A fejezet címe igen találó, ugyanis a szó a költemény záró strófáját 

jelenti. 
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A korpusz szerkezetének részletei 

 

Cím:         A fejezetek szerkezeti sajátosságai, illetve keretelemei: 
„Az ifjúság” 

A keret kezdő eleme: „Első alkalommal Milgrom asszonyt és idősebbik leányát 

a városi színházban láttam” –  

A keret utolsó eleme: 

- „…amíg a plafonról – ugyancsak méltóságteljesen - el nem indult a tűzoltói 

függöny”.  

A keret tehát a cselekmény elejét, illetve végét határolja be, ám azon kívül azt a 

színház terére korlátozza. 

„Szerjozsa” 
A keret első része: 

„Valaki mondta nekem, hogy a vörös hajú kisasszony családi neve Milgrom” – 

A keret második eleme: 

„…de minden más eszembe jutott akkor, a színház után, amikor egy csésze 

keleti* kávéval és egy tányér szír rachat-lukummal a kedvenc görög 

kávéházban ültem a Vörös utca sarkán.”  

Mindkét keretelem utal arra, hogy maga az esemény már régen történt. A 

második keretelemhez hasonló kép a regényben meglehetősen gyakran 

ismétlődik. Gyakoriak az étkezések, vagy az ételek leírásai. Éppen ebben a 

fejezetben utal az író arra, hogy az étkezés mindig egy rítus.    

 

* „keleti” szerepel az eredeti szövegben, noha ezt a fajta kávét oroszul is „arab” vagy „török” 

kávénak nevezik! 

 

„Az irodalmi körben” 
Az eleje: 

„A szombati napon az irodalmi-arisztokratikus körben a koncert után…” – 

A vége: 

„Lika - nem egy báli társalgás témája”.  

A keretet egy antitétikus elempár alkotja, amelyben különösen jól érzékelhető, 

hogy Likának ebben a légkörben egy másik feladata van: nem haldokolni, 

hanem részt kell vennie a gyilkolásban.  

„Maruszja körül” 
A keret elemei:  

Eleje: „Hamarosan gyakori vendég lettem házuknál”.  

Vége:„akkoriban még nem tudtam, mennyire szépséges (emberpalánta), 

mennyi acél rejlik bársonyos külseje mögött, és milyen vadul, szörnyen és 

magasztosan végez be.”  
„Hamarosan” ill. „akkoriban” – két határozatlan időpont, amely nem engedi, 

hogy elfelejtsük az alaphangulat nosztalgiás árnyalatát.  

„Az üzletek világa” 
A keret eleje: 

„Természetesen, volt ebben a házban más élet is” –  

A vége: 

- „…és az előszobában találkoztam Likával: egyenesen maga elé tekintve, 

gondosan elhúzta a vállát, hogy valamilyen módon hozzá ne érjek az 

egyenruhájának sötét-zöld ujjához, és átvonult a szobájába.”  
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Az előbb már volt szó arról, hogy az eseményeket összefoglaló keretekben a 

szerző kevés szóval is kitűnően ábrázolja Lika idegen és kellemetlen másságát. 

„Lika” 
Az első keretelem: 

„Nyáron a Malgrom család a Közép-Fontánon lakott” –  

A vége: 

- „Segítettem neki:  Legyen nyugodt, megígérem, hogy a továbbiakban is 

versztnyi távolságon tartom magam öntől.”  

Az ábra itt is ugyanaz, mint az előző fejezet konstrukciójánál: a szerkezeti 

elemek hozzák létre a szemantikai hangsúlyokat. Nem mindegy, hogy a fontos 

üzenetet hordozó elemeket a szerző hol helyezi el a szövegben. Sőt a helyzet 

éppen fordított: előbb vannak a „kulcsfontosságú lexémák”, amelyek köré 

épülnek a szövegmezők. 

„Marko” 
Az eleje: 

„A nyaralóba való elutazás előtt…” –  

És a vége: 

-„…reggel ötkor egy normális ember nem tud ennyi mérhetetlen badarságot 

összehozni”.  

Itt is a gyakori „temporális keret látható. 

 

Az eseményeket bevezető családi leírást a szerző világosan lezárja, mintegy határt húzva az 

idill és a valóság között: 

„Most már áttérhetünk magára az elbeszélésre, amely történetükről szól”. 

 

*** 
 

Az első fejezeteket – vagyis a család tagjainak rövid bemutatását - három sor summázza. 

Majd az író megnyitja a korpusz második részét, és ezzel meghívja az olvasót a 

közreműködésre. Meg kell jegyezni, hogy a szerző végig igyekszik teljesíteni a 

kommunikációs szándékát, amely nemcsak a regényben leírt események átélését célozza, 

hanem az olvasónak a témákba való szellemi bekapcsolásaként fogalmazható meg: ugyanis az 

olvasó kénytelen folyamatosan állást foglalni a regény képeihez. A szerző szimpátiát, ill. 

antipátiát igyekszik kelteni az olvasóban, ezért nagy hangsúlyt fektet a regényben hosszabb-

rövid időre felbukkanó személyek leírására.  

 „A házmesterem” 
„Múltak a hónapok, jöttem-mentem, gyakran hosszú időre is szem elől veszítve 

a Milgrom családot” (Prológus). A szokásos temporális szintű kezdő elemnek 

nincs párja - a megszokott logikus befejezés hiányzik. Ehelyett Homa, a 

házmester kerül előtérbe (A). Az alegységnek egy jól kivehető kerete van: 

Homa neve szerepel a keret elején és végén. Majd a szerző elvezeti a 

főszereplőt egy másik irányba, illetve a másik oldalra, ahol Homa és társai 

ellenfele - a forradalmi ifjúság - állt. Ennek az alegységnek van egy kisebb 

bevezetője („Másrészt, hallani és látni volt, hogy az ostromoltak kitörésre 

készülnek”), a keretet pedig az ifjú forradalmárok jellegzetes „egyenruhás” 

külsejének leírása alkotja, sőt a végszó – a „Lika” (A1). A fejezet végén egy 

epilógus olvasható, amelynek kereteleme a „mertveckaja” szó. A lexéma 

jelentése a „hullaház”, de ebben az esetben így neveztek el a mellékszobát, 

amelyben a válogatott társaság halálra itta magát, miközben minden asztalnál 

elképesztő tartalmú, ám mindig forradalmi formájú beszédeket tartottak. Marko 



 24 

egyszer egy grúz társasághoz csatlakozott a mertveckajában, és kész grúzként 

hagyta el a termet. Az epilógus legfontosabb eseménye egy átlagnevű (Ivánov) 

átlagpolgár antiszemita beszéde, amelyet ráadásul teljesen józanul tartott meg 

az ilyen szavakat még nem ismerő mertveckajában. Tapsolni ugyan nem 

tapsoltak neki, de botrány sem volt.  
 

Ha összefoglaljuk a fejezet konstrukcióját - Prológus + A + Bevezető + A1 + Epilógus, 

rájövünk, hogy minden fontos részlet ellenére a centrális helyet az a bizonyos „Bevezető” 

foglalja, amely a készülő tüntetésről szólt.  

„A nem idevalósi”  
Ismét egy összetett fejezet. Az első egység főeleme „Я”, vagyis „Én”, de a 

második fontos név – Maruszja. A második egység az előző fejezet mintájára 

egy bevezetővel kezdődik, amelyben a főszereplő visszaemlékezik a szegény 

zsidók akkori életkörülményeire: „Emlékszem egy házra…”. A bevezető utolsó 

szavai közé „szégyelltem magam” lexéma tartozik.  

Majd „Maruszja és a gyerekek” alegységet a „vidám” szó foglalja keretbe, 

noha az alegység végén ismét egy utalás található a felbukkant 

antiszemitizmusra: Maruszja beszámol az anyja kéréséről, hogy ne nyúljon az 

orosz gyerekekhez, mert még azt hiszik, hogy patkányméreggel akarja 

megmérgezni.  

A harmadik alegységnek is van egy kis bevezetője, egy dialógus, amely 

Runicky említésével kezdődik és végződik. A harmadik alegység pedig 

Runicky otthonában tett látogatásról szól, de ez az alegység is két kisebb 

elemből tevődik össze: az egyik Alekszej Runickyről, a második Runicky 

családjáról számol be. 

A fejezet végén egy epilógus olvasható, amely egy újabb dialógust dolgoz fel, 

ám ezúttal a főszereplő Anna Mihajlovnával beszélget: „Néhány nap múlva 

Anna Mihajlovna kezdett velem Runickyről beszélni”. A dialógus, és 

egyidejűleg a fejezet végén Anna Mihajlovna nem nagyon következetes: 

néhány perccel ezelőtt még féltette Maruszját Runickytől, és egyszer csak 

titokzatosan kijelenti, hogy mindez butaság, hogy már előre is lehet tudni, ki 

lesz Maruszja férje stb. A feszültség szokás szerint a szöveg végére növekszik, 

hogy aztán majd két fejezet között egyszer csak eltűnjön a tudatalattiban. 

A szöveg képlete: Prológus + Bevezető + A + Bevezető + (b1+b2) + Epilógus 

„A Deribaszovszkaja utca mentén” 
A szöveg képlete: A+B+(b1+b2)+A1. Magáról a fejezetről külön lesz szó. 

„A többoldalú lélek” 
Ez a fejezet is összetett, de a konstrukciója inkább chiasztikus, vagyis a témák 

két ágként egy bizonyos pontnál érintkeznek egymással. Adva van két postai 

küldemény, amely eleve két különböző témát határol be: Maruszja 

beszámolója Lika száműzetéséről, egyrészt. Ez a téma a levél tartalmának 

végéig tart, és nagyjából a főszereplőről közöl fontos részleteket, nem is 

Likáról, akiről a levélnek tulajdonképpen szólnia kellett volna.  

A másik ág hosszabb. Kezdődik tehát egy levelezőlappal, majd folytatódik a 

lapra írt fenyegetés hátterével, hogy tudniillik a városban megjelentek bizonyos 

ifjak. Majd ebbe az ágba bekapcsolódik Strok bűnügyi tudósító témája, az ág 

vége ismét az ifjakhoz tér vissza, azzal a különbséggel, hogy a hamis kártyás 

társaság a végére elveszíti az anonimitást – hiszen Szerjozsa a társaság lelke.  

A két ág – Lika és Szerjozsa - érintkezése a család, illetve devianciájuk 

vonalán történik.  
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„Fegyverraktár a Moldovánkán” 
Bevezető, amely „leveszi” az előző fejezet feszültségét 

- Keretelemei: Marko és a kóser étkezés ill. Marko és a vegetáriás életmód 

- Második keret: „titkos tanácskozás” ill. „likvidációs összejövetel”. 

- A második kereten belül: Henrich, Szamojlo, Szerjozsa, Motya – minden 

egyes személynek van egy zárt kerete, kivéve Motyát.  

- Henrich: 

„Ki ez a Henrich? – kérdeztem.” A fejezet végén 

   „Ki tudja, talán jó ember volt.” 

Szamojlo:  

„a városnak abban a részében lakott, ahol én. Együtt mentünk…” A végén: 

„Szamojlo stratégiailag is hasznosnak bizonyult.” 

Szerjozsa ebben az esetben kapocs szerepét játszotta. Motya rövid jelenete  

viszont különleges jelentőséget kap, ugyanis az alakja példájával a szerző az 

odesszai zsidó teljes önvédelmi képtelenségét mutatta. A túlélésre csak a 

banditák és a bűnözök voltak képesek. 

A fejezet felépítése nem a temporális szintre, de nem is az események 

csoportosítására, hanem a személyek rövid, tárcaszerű ábrázolására 

támaszkodik.  

 

A triptichon – egy három fejezetből álló tömb: 

1. rész: „Dekameronszerű” 
Ismét egy „keretes” fejezet, amelynek nagyon egyenletes a szerkezete. 

Érdekessége azonban, hogy ez a fejezet egy belső triptichon első része. A 

harmadik része „A gyóntató a Langeronon”, a középső rész az a bizonyos 

„Egy közbeszúrt fejezet, amely nem az olvasóknak való.” 

A „Dekameronszerű” című fejezet első kereteleme: „különösen jól emlékszem 

egy nyári éjszakára, először a tengeren, majd a Langeronon”. 
Az utolsó kereteleme: 
„Azonban ezzel az éjszakának még nem volt vége”. 
Először egy feszültséget teremtő bevezető következik, amely utal is arra, hogy 

ez a fejezet a „Langeroni” fejezetben folytatódik. 

Majd 7 személy történetei következnek, amelyekből három történet az egész 

regényre hat ki: a csiga-couplet, a Lukánia-köztársaság és Szamojlo története. 

A fejezet második részét Maruszja fürdésének leírása képezi. 

2. rész: „Egy közbeszúrt, nem az olvasónak szánt fejezet” 
A fejezet egyértelműen két részből áll, és minden résznek van egy rövid 

bevezetője, amelyben ismétlődik a „szűnet” (передышка) szó.  

Az első bevezető utáni egység apró részletei: 

- „nyáron a partunk”, 

- „nyáron a partunk” még egyszer, 

- a harmadik szín a tenger, 

- a növények, 

- a legszebb állat a gyík, 

- még egy jó, szórakoztató állat - a tarisznyarák, 

- a „grund” 

A második bevezető után következik a csiga-couplet, amely ezzel a sorral 

végződik: „Elváltak az útjaink”. 

3. rész: „Gyóntató a Longeronon” 
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Az elején itt is van egy bevezető, amely még mindig a természet leírásával 

foglalkozik. Majd következik a keretben összefoglalt korpusz. A keret elemeit 

a „dácsa”, azaz a „nyaraló” szó alkotja:  

- az első elem a nyaralótól való távozásról,  

- a másik elem: annak megközelítéséről szól. 

A középső részt egy meglehetősen mesterkélt beszélgetés, és igen homályos 

tevékenység képezi. A bevezetőt Maruszja hosszabb „védőbeszéde” követi, 

amelynek kulcsszava: „megszidni”. Ugyanis Maruszja úgy védekezik, hogy 

közben kéri a tárcaíró főhősünket, hogy szidja meg őt. A másik kulcsszó a kéz. 

Következik a főhős rövid vallomása, amelyben „imádkozni” a kulcsszó. 

Egy az intim közelségről szóló, rendkívül elködösített jelenet következik, 

amelyben ismétlődik az „imádkozni” lexéma is, ám a jelenet megoldását mégis 

„csocsára Lola”, egy olasz festő modellje szolgálja. 

A fejezet epilógusa: „Hajnalban kihúztam a parti kunyhóból Avtonom 

Csubcsik halászt, a régi haveromat…stb.” 

A fejezetnek van tehát egy jól behatárolható kerete, de a középén nem az 

elemek, hanem a képek sorozata van. 

 

*** 

 

„Signor és mademoiselle” ill. „Mademoiselle és signor” fejezetek egy hosszabb fejezet-

tömböt foglalnak össze: 

- Signor és mademoiselle 

- Istenkereső (Marko tömbjének első fejezete) 

- Potjemkini nap 

- Potjemkini éjszaka 

- Nem oda (Marko tömbjének utolsó fejezete) 

- Szertelen zsidó jellemek 

- Még egy gyónás                                ld. „Gyóntató a Langenoronon” 

- Vendégségben Maruszjánál 

- Mademoiselle és signor 

*** 

 

Gomorra A bevezetőt a Chadzsibejszkij limán rövid története képezi. 

A fejezet keretének első eleme: „de hogy Anna Mihajlovna és Ignác 

Albertovics, és maga Szerjozsa élnek-e még, nem tudom…” 

 Az utolsó elem: „Anna Mihajlovna egy ősz öregasszony volt már…Ignác 

Albertovics külsőjét ez ugyancsak szörnyen megvíselte…” 

 A keretben Szerjozsa történetének rögzítése az újságok információja és a 

vádlott (tehát nem Szerjozsa) ügyvédjével folytatott beszélgetés alapján. 

Nincs rendben  1. Maruszja levele 

 2. Találkozás és beszélgetés Ábrám Mojiszejeviccsal 

 3. A távírat 

Maruszja vége   
  Bevezető az események rövid összefoglalásával. 

  A ház leírása 

  Maruszja napjai 

  Strok beszélgetése a görög szomszédasszonnyal 

- vita a tej kezeléséről 

- a láng elkapja Maruszja ruháját 
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- Maruszja „kisepri” a gyereket a házból és becsukja az ajtót 

- Maruszja igyekszik ledobni magáról a lángoló ruhát 

- Maruszja haláltusája 

Strok magyarázata Maruszja utolsó tetteihez 

Szamojlo segítsége és Maruszja halála 

Levél a túlvilágról, amely elmagyarázza, miért mondta Jabotinsky, hogy a 

zsidó nő a zsidó szellem hordozója. 

Torik kezdete 
 Bevezető Maruszja temetéséről 

1. rész: A zsidók halála. Beszélgetések: 

-    meghiúsult beszélgetés Anna Mihajlovnával 

- beszélgetés Ábrám Mojszejeviccsel Torikról: „tágra nyíltak szemeim” 

- beszélgetés Ignác Albertoviccsal Jobról 

- fekete és fehér memória, Anna Mihajlovna kilép a főhős aktuális életéből 

2. rész: A zsidók halála Torik döntésében 

- hét nap elteltével 

- Torik látogatása 

- Torik döntésének indokai 

- A tárcaíró utolsó próbálkozása 

- A kitérés technikája. „Ezen a helyen ránéztem, a tekintetünk találkozott, 

Torik valószínűleg egész idő alatt nem rejtette a tekintetét. Egyenes 

tekintetű, egy rendes ember szeme, akinek nincs rejteni valója…” 

 

L’envoi 
 

A regény utolsó fejezetéről a regény alapkeretének leírásánál már beszéltünk. Itt néhány 

további megjegyzés a felépítéséhez. A fejezetnek ugyanis kettős kerete van. Az első keret első 

eleme: 

  „Valószínűleg, soha többé nem láthatom Odesszát. Kár, mert szeretem őt.” 
A keret utolsó eleme: 

„Különben, az egykori Odessza bizonyára már régen eltűnt, és nem érdemes 

sajnálni, hogy nem mehetek oda, és egyébként is – az elbeszélésnek vége már.” 
A másik keret „vicces” szó körül épül fel. Az első elem: 

  „Azt mondják, hogy maga az Odessza név az emberekre egy vicces anekdotaként 

hat. „  
A keret másik vége: 

  „Vicces volt a város, de a nevetés is a ’lászka’* 
Erről az utóbbiról elmondtuk már, hogy a gyengéd kedvességet, illetve a szeretetet jelenti.  

 
A regény konstrukciójának részletes ábrázolásával felvázoltuk a teljes szöveg logikai-

szemantikai szintjét, és ez a vázlat érdemi következtetésekre ad lehetőséget. Mindenek előtt 

megerősíti, hogy a szöveg zömében narratív, ezért a domináns logikai szerkezete az 

időhatározó mondatokból épül. A narratívumra jellemző a pszichológiai modellekhez való 

fordulás, ami azt jelenti, hogy a hősök tetteit a szerző nemcsak bemutatja, de elemzi is. 

Dosztojevszkijhez hasonlóan Jabotinsky az előzményekben látja a tettek okát, ezért nagy 

figyelmet fordít a hős szociális környezetére és a szülői házának elemzésére. A „keretszerű” 

szerkezetek jellemzően ott fordulnak elő, ahol a szerző tanulságot von le az általa elbeszélt 

történetekből, vagyis a didaktikai beszédszituációkban.  
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„A Deribaszovszkaja mentén” - egy szövegrészlet a regényből  

 

A szöveg sajátosságainak bemutatására egy jellegzetes felépítésű fejezetet választottunk ki. A 

fejezet címét Jabotinsky valószínűleg „Вдоль по Питерской” című orosz népdaltól 

kölcsönözte, nem minden hátsó gondolat nélkül. Hiszen az a bizonyos népdal a nagyorosz 

főváros utcáit énekli meg jellegzetesen orosz formában. Nagyon is el lehet képzelni, hogy 

Jabotinsky egy ellenszöveget írt meg, talán éppen ezért is feltűnik benne az orosz rendőrbiztos 

részegek iránti kegyes, sőt együtt érző magatartása: „meglátta, hogy részegek, és úgy tűnik, 

hogy a testvéri húr megszólalt a pravoszláv szívében”.  

 

A fejezet felépítésének érdekessége, hogy a regény fizikai eseményét leíró szöveg nem a 

fejezet centrumában, hanem a két szélén helyezkedik el, ami a szerző nagy fokú 

pedantériájára utal: a szöveget ugyanis mindig nagyon szabályos alakokban nyújtja az olvasó 

elé, akinek ez által megkönnyíti az értelmezést. Az elején egy időhatározó típusú mondat áll, 

amely a térbeli színtű információt is tartalmazza: „Ez a Deribaszovszkaján történt, vagy két 

évvel elbeszélésünk kezdetétől számítva”. Két adat – az idő és a tér – konkretizálja az 

eseményt, ám ez a mutató névmás – это (ez) – inkább csak sejtett valamit, szimbolikusan 

rámutatva, de nem kimondva, hogy miről is lesz szó. Maga az esemény még sokáig nem lép 

be a szövegbe, csak miután a főszereplő bejárta már Deribaszovszkáját és összes 

keresztutcáját. Az utcák leírásának a szövegben igen sok hely jut.  

 

A szerző precízen bekezdésekre osztotta fel a szöveget, az utcák leírásának 6 teljes bekezdést 

szentelt, és még két bekezdés az ebben a térben történt negatív élményre szánt. Körülbelül 3 

bekezdés és egy rövid mondat a fejezet elején marad a diáktüntetés és a vele kapcsolatos 

mozzanatok leírására. Az utcák szövege egy személyes monológ formájú, miközben az 

esemény többnyire mások beszámolójának tolmácsolása. A beszámoló olyan, mint egy nem 

igazán odaillő hír, amely hirtelen éri a hosszabb séta után egy másik térből visszatért 

főhősünket. 

A fejezet formális képlete: A1+B+(b1, b2)+A2, ahol A1 – a szerkesztőségből való indulás, B 

– a „királynő” leírása, b1 – egy furcsa jelenet Szerjozsával, b2 – Homával való meglepő 

találkozás, A2 – visszatérés a szerkesztőségbe.  

 

A1: A teret a szerkesztőség épülete határolja meg. Első adat: „A szerkesztőségünk akkoriban az 

utca felső végén volt található, a Szobornaja térnél lévő passzázsban.” A mondatban feltűnik a 

téradatok főlénye – az író ugyanis egy teljesen konkrét térbe vezeti be az olvasót, az 

„akkoriban” lexéma is térhatású, hiszen nem annyira az időre, mint inkább a tér minőségére 

utal. Mindezek után világos, hogy valójában nem is egy konkrét térbe, hanem a múltba lesz a 

séta. Hogy ez tényleg így is van, igazolja a mondat folytatása: „és odafelé naponta mentem 

végig ezen az utcán, amely a világ összes utcáinak királynője volt”.  A magyar fordításban 

kénytelenek voltunk felfedni azt, amit az orosz mondat csak sejtet: hogy tudniillik a királynő-

utca csak volt, illetve csak az író emlékezetében az, ami volt.  

 

B: A fejezet középső részét Odessza utcainak – Deribaszovkajának és a keresztutcák - leírása 

foglalja el. Az utcák himnuszát két „emberfajtának” ábrázolása szakítja meg: Szerjozsa és 

Homa jelenete. Bármennyire is eltérő a főhősünk viszonya ehhez a két emberhez, mindkettő a 

várost elrondító, sőt a végleges pusztulását okozó idéző élmény. Jabotinsky számára nem 

maguk az események fontosak, hanem azok hatása, ahogy az életrajzi feljegyzésünkből is 

kitűnik. A fejezet közepét tehát Deribaszovszkaja „foglalta el”, az utcák királynője. „Hogy 

miért a királynő, ez bizonyítékokkal nem bizonyítható: majdnem minden ház az utca mindkét 
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oldalán, ha jól emlékszem, kétemeletes, építészetileg többnyire közepes minőségű volt, egyikük 

sem emlékmű.”  
 

Majd ugyanabban a bekezdésben, közvetlenül az előző fordítás után következik egy olyan 

mondat, amelyben maga Jabotinsky lép elénk, ugyanis egy jellegzetes kategorikus 

beszédfordulatot használ, amelyre Simon Markis egy egészen más ügy kapcsán a már említett 

„Bábel” könyvében is emlékszik. Ez a szófordulat: „és bászta”.  A kifejezés a spanyo l 

nyelvből származik, és azt jelenti, hogy „elég”, de az orosz nyelvterületen kimondottan a férfi 

nyelvre jellemző, a nők nem igen használják. Szamojlo Kozodoj mondja ezt ki közvetlenül 

Maruszja halálát követően.  

 

„Férfias” a nyakkendő említése is a bekezdés végén, amikor az író – láthatjuk, hogy itt nem 

egy valamilyen főhősről, hanem valójában magáról Jabotinskyről van szó, aki azonosul a 

szerzővel - tehát az író azt meséli el, hogy a Deribaszovszkaján a királynőhöz illően sohasem 

suhan, hanem mindig csak vonul, és ennek megfelelően öltözik is, vagyis egy szorosan 

megkötött nyakkendővel megy el sétálni, amelynek csomóját útközben néha ellenőrzi.  

 

Nos, az előzőekben elemzett bekezdésben találkoztunk a jellegzetes struktúrákkal, amelyek 

végigvonulnak az egész szövegen: a tér, a múlt, a férfias vonások, és a ruha részletes leírása. 

Az utóbbi kettő egymástól elválaszthatatlan, hiszen éppen a ruhadarabok utalnak a férfiakra, 

akik a szöveg főcselekvői. A cselekvés helye és tárgya azonban jellegzetesen nőnemű! Lássuk 

csak, hogy valósul ez meg a következő leírásos bekezdésben. 

 

„Saját arccal rendelkeztek a királynő udvarhölgyei is, a keresztutcák, amelyeken zarándokoltam.” 
A szerző lentről kezdte a felvonulását, ahol Puskinszkája sarkán egy szálloda is volt. Ebben a 

szállodában egyszer egy hónapig rejtőzködött a barátai elől, elmenekülve a múltba, és „a 

szálloda teraszán ebédelve”. Itt bizony a főhősünk folytatja az elbeszélést, aki mintegy kívülről 

szemléli az eseményeket, és a terasz erre egy rendkívül alkalmas épületrész. Hogy maga 

Jabotinsky egyáltalán nem volt ilyen kívülálló teraszvendég, láttuk az életrajzi eseményeiből. 

Talán a főhősünk egyik integrált „énje” nyilvánul meg itt - a 60. évéhez közeledő Jabotinsky, 

aki már nem érzi magát a múlt részvevőjének. Talán innen van a terasz említése. A szerző 

nem vezeti félre az olvasóját, hanem mintegy egyenesen közli, hogy magukon az 

eseményeken nem érdemes töprengeni, ő maga is csak a történelmi távlatból ítéli meg. Aki 

benne van, nem tudja megítélni, mert a zaj megzavarja. „Hogy ezeket a körül álló gyönyörű 

házakat ki lakta, nem tudom, de úgy tűnt, hogy Puskinszkája utca ezen részében a nagybirtokosi 

klasszikus múlt élte utolsó éveit, az a régmúlt idő, amikor a gabonásokat még kereskedőknek 

nevezték, akik beszédükben a görög nyelvet az olasszal keverték”. Az eredeti szöveg a 

„gabonásokat” „kenyereseknek” mondja, ám az előzményekből tudjuk, hogy a szövegben a 

gabonakereskedőkről van szó, akik többnyire zsidók voltak. A „kereskedőt” a szerző egy nem 

orosz eredetű „negociánt” szóval nevezi, ezzel is kihangsúlyozva egyrészt a múltat, másrészt 

a múlt iránti tiszteletét. A „kereskedő” szóban ugyanis nincs az a megkülönböztetés a kis utcai 

árustól, amely a „negociánt” - ból feltétlenül érezhető. A szerző tehát ügyel arra, hogy a nyelv 

megfeleljen a jelenet korának és körülményeinek.  

b1: Nem illik se a múltba, se a jelenbe az a furcsa jelenet – странная сцена - , amely 

„egyszer télen, négy órakor” játszódott le. Vagyis fényes nappal, holott a jelenet két 

szereplője már „holtrészeg” volt. Két felnőtt fiatalemberről volt szó, az egyik egyenruhás 

diákkabátban, a másik egy sikkes félkabátban és magas kozáksapkában. Ketten azzal 

szórakoztak, hogy utánozva a forgalmat irányító rendőrt, káoszt okoztak az utcán. A jelenet 

ábrázolása ismét az akkori Jabotinskyt juttat eszünkbe, hiszen ez a szöveg nem más, mint egy 

jó kis feuilleton, egy tárca. A nyelv fontossága itt is érvényesül, mert a nagyon korrekt – bár 
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szokás szerint túl hosszú – orosz nyelvű mondatokat, amelyekben csak néha fordul elő egy-

egy latin eredetű szó, egyszer csak megszakítja az odesszai zsargon, amelyről a főhősünk 

felismeri a rendellenesség egyik okozóját: „Na, mozogj, boszjava, mért álldogáltok!”  

 

Kiderült, hogy a magas kozáksapkás alak valóban Szerjozsa volt, aki a főhősünk mellett 

elhaladva jó oroszsággal mondta: „Vigyen el bennünket valahova a kaputól: második csengetés, a 

vonat egy perc múlva Riga felé indul…” 

 

b2: A második jelenség, amely nem illett a királynő és udvarhölgyei méltóságteljes képébe, 

Homa, a házmester volt. „Első alkalommal elcsodálkoztam: mit keres itt, harminc mezővel a 

törvényes kapualjtól?” Homa kiöltözött: minden tiszta és kivasalt volt rajta, még a szakállát is 

kifésülte. Vajon, mit is csinált itt, hiszen sétálni nem sétálhatott, mivel ez ellenkezett volna „a 

dolgok és fogalmak természetével, és ezen kívül nem is mozgott, hanem állt egy idegen ház 

kocsifelhajtójában egy olyan polgár látszatával, aki tudja a helyét, és ez a hely éppen ott volt. 

Csak a rákövetkező vasárnapon vettem észre, hogy Homa nem volt egyedül, hátul, a kocsifelhajtó 

árnyékában még néhány fehér kötény látszott ki”. Strok (a neve talán az orosz „строка” , 

vagyis a „sor” szónak derivátuma), a rendőrségi hírek tudósítója, „egy mindent tudó férfiú”, 

elmagyarázta: „Hát nem tudja? Mindez a várható tüntetés miatt van; ezért hát idehívták a város 

harapósabb házmestereit, hogy segítségül legyenek a városi biztosoknak”.  
 

Persze, Homa közjátéka csak egy kis részlet az utcák leírását tartalmazó szövegben. Az 

esztelen Jekaterininszkája (Katalin-utca) és Gavannaja (Kikötői) utca közötti negyedben az 

olvasóra egy újabb dimenzió – a gasztronómiai élvezet vár. Egy üres ház mélyében 

helyezkedett el Brunsz régi tavernája, „ahol éjfélkor színház után a mennyei angyalok varázs 

receptek alapján készítették a konyhában az ambróziát virsli és burgonyasaláta formájában, 

Ganiméd és Héba pedig (a demonológiai ciklusokat keverem, de a hálás lelkesedés nem hallgat a 

szabályokra) maguk mérték az elválasztó fal mögött a hordóból a martovi (vagy márciusi) sört”.  
 

Milyen jó, hogy az ember emlékei ízesek. De ebben az esetben nemcsak erről van szó, hogy 

az ember szívesen emlékszik fiatalkora ízeire. Nem véletlenül fogalmaztuk meg az elején, 

hogy Jabotinsky eme regénye egy zsidó írás, amely zsidóknak íródott. Nem is akármilyen 

zsidóknak, hanem az asszimilált, helyenként vallástalan zsidóknak. Éppen itt a Brunsznál 

egyik éjszakán Marko váratlanul kijelentette, hogy nem eszik többé virslit és ezen túl „a 

szigorúan kóser diéta szerint étkezik”. Megpróbáltam szó szerint visszaadni Jabotinsky zavart 

lelkű hősének szavait, hiszen a „kóser” étkezés valójában nem a diéta, és éppen ezért nem is 

lehet „szigorú”, vagy nem szigorú, amit az író természetesen jól tudott. Ezzel az „oda nem 

illő” kifejezéssel is igazolhatta, milyen más zsidók voltak már Milgromék – saját vallásukban 

is idegenek. Csak emlékekben élnek: emlékeznek valamire, amit talán hallottak, ám a 

jelentésről biztos fogalmuk már nincs. 

 

A2: Az itt-ott megszakított városi séta ismét a szerkesztőségben ér véget. Strok kolléga befut 

a helyiségbe és elújságolja, hogy a várva-várt tüntetés lezajlott. Sokkal kurtább és durvább 

volt, mint vártak. A tüntetők még húsz lépést sem tettek, a kazákok (ez a lovas rendőrség, 

illetve a hadsereg rendfenntartó csapatainak neve, nem szabad összekeverni az ukrán 

önkéntesek seregével, a kozákokkal) máris ott voltak. Nem szétkergették, de összeterelték a 

diákokat, majd a rendőrőrsre vitték őket, ahol „holtra verték, egyiket a másik után…” Mivel 

ebben a csoportban a Milgrom-család szintén képviselte magukat, elmondhatjuk, hogy ez is 

egy tipikusan zsidó jelenség volt az akkori társadalmi-politikai életben. „Lika is ott volt”, - 
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szörnyülködött Anna Mihajlovna Milgrom, aki feljött a szerkesztőségbe, hogy segítséget 

kérjen a kapcsolatokkal rendelkező fiatal tárcaírótól, a főhősünktől.  

 

„Olyan volt az arca, mintha egy rozsdás szöget szúrtak volna be a fejébe, és a szög ott ül, és 

nem lehet tőle szabadulni; nem ’megtörtént’, hanem történik, éppen ebben a pillanatban megy 

végbe, mindjárt itt a sarkon, szinte a szeme előtt, és ő pedig itt ül a bőrfotelban, és segíteni sem 

segíthet, de kiabálni is szégyen lenne”. A kövér betűkkel való kiemeléssel figyelmeztetni 

akartunk arra, hogy a „rozsdás szög” beszédjele esetleg a kisinyovi pogromra való 

visszaemlékezésből származik, amelyet Jabotinsky mindörökre integrált a lelki képtárában. 

Ugyanis ezt a „szöget” olyan nyomatékosan ismétli meg a következő bekezdésben is, és 

nemcsak a főnév, de ige formájában: „megéreztem azt a rozsdás szöget az agyamban, bármire 

is igyekeztem gondolni, akkor is fél perc múlva a rozsdás szög jutott eszembe. Talán azért is 

mondják azt, hogy „гвоздит”, vagyis „szöget üt”. Egyetlen gondolat ütött szöget: amikor nyáron 

a nyaralóban csak kezét fogtam Likának, hogy felsegítsem a meredek parti ösvényen, és ahogy 

kitépte magát, és ahogy testével igyekezte kerülni az embert a folyosón, hogy ne adj Isten az 

ujja puffjával hozzáérjek. Mimóza lélek, a bőrének minden idegével, ruhájának minden cérnájával 

az; és most ott verik érdes kezükkel a gorillánk nagyapai utódai”. Mennyi gyűlölet, megvetés, de 

félelem is szól ezekből a sorokból. Többszörösen átélte ezt Jabotinsky saját, de az egész 

zsidóság bőrén is. Hiszen ő nemcsak egy zsidó, hanem a teljes galuti zsidóság. Még az 

Odesszán túliak is, sőt leginkább azok. A kisinyovi pogrom, a lengyelek megpróbáltatásai, és 

még valami: a nagy magatehetetlenség és az idegenség - mindez kikiabál ezekből a már-már 

paranoiás sorokból. Nincs itt semmi konstruktív megoldás, csak egy „szöges” emlék, és 

ugyanilyen „szöges” gyűlölettel vegyült szorongás.  

 

A szövegminta bemutatása után egy külön fejezetben a regény szereplői struktúrára térünk át, 

amelyet ugyancsak mintaszerűen demonstrálunk Maruszja és Torik alakjának elemzésével.  

 

 

3. fejezet 

Az „Öten” szereplői részstruktúrájának kivitelezése szociolingvisztikai 

aspektusból  

 

Egy irodalmi mű szereplői nemcsak kizárólag egy irodalmi, de kétségtelenül egy szociológiai 

struktúrát is képeznek, hiszen mintegy képviselik a valódi élet különböző társadalmi rétegeit 

és normacsoportjait. A szerző mindezt saját szociális környezetének szemszögéből 

interpretálja. Ennek következtében az irodalmi mű egy sajátos társadalmat is hoz létre, amely 

nélkül egy prózai narratív mű nem is létezhet. Az „Öten” című regény szerzője nem kíméli az 

olvasóját, mert rögtön az elején döntés elé állítja. El kell döntenie, hogyan viszonyul a zsidó 

társadalmi csoporthoz. Előfordulhat, hogy emiatt csak az a személy olvassa el végig a 

könyvet, aki vagy tudatosan azonosítja magát a zsidósággal, vagy szimpatizál vele. Lehet, 

hogy a szerző el is ijeszti a potenciális olvasót, hiszen azonnal közli vele, hogy: 

- a regényben egy zsidó családról lesz szó, amely valójában egy tragikus szimbóluma a 

zsidóság eloroszosodásának.  

- Az eloroszosodás folyamatát a szerző egyértelműen károsnak tartja, és ezt a család 

tagjainak végzetes pusztulásával bizonyítja be.  

 

A zsidósággal szemben közömbös potenciális olvasó ezt a regényt éppen a szereplői struktúra 

miatt érdektelennek találná. Fárasztó lenne a regény elolvasása egy zsidóellenes beállítottságú 
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személynek, mert noha bőven találna benne anyagot az antipátia alátámasztására, de a zsidó 

részletek igen megnehezítik az olvasást.    

 

A másik komoly nehézséget a szerző nyelvi megoldása jelenti. Ebben a vonatkozásban a 

szerző ambivalens: egyrészt éppen a sajátos nyelvi eszközökkel megkülönbözteti az odesszai 

zsidóságot minden más, oroszul beszélő személytől.
1
 Másrészt követi az orosz irodalmi és 

nyelvi divatot. A zsidósághoz való tartózásának biztos tudata ellenére regényíróként és 

publicistaként Jabotinsky a már létező orosz irodalmi mintákat, mindenek előtt Dosztojevszkij 

pszichológiai, illetve Turgenyev és Herzen női emancipációs modelljéhez folyamodott. 

Dosztojevszkij hatása lehetett közvetlen, vagy indirekt, hiszen a hősök jellemét analizáló, a 

választ az emberi ösztönökben, származásában és nevelésében kereső írói magatartásminta a 

19. század végén, illetve 20. század elején igen gyorsan meghonosodott.
 
Mégis úgy vélem, 

hogy Dosztojevszkij ábrázolási stílusa közvetlenül is hatott Jabotinsky írói fejlődésére, amit 

az önéletrajzi regénye egyik fejezetének szimbólumai is bizonyítanak. A regény „Nem oda” 

című fejezetének helyszíne Szentpétervár, sőt a végzetes események Dosztojevszkij által is 

megírt Néva partján történnek. A fejezet szereplői ugyanolyan szánalmasak, szerencsétlenek 

és esélytelenek, akár Dosztojevszkij „Fehér éjszakáiban” vagy a „Bűn és bűnhődésében”. 

Maga az esemény is mintha Dosztojevszkij tollából származott volna: tele van tragikomikus 

elemekkel, holott az emberéletek pusztulásáról van szó. Marko, az ügyetlen hős a folyó 

elvékonyodott jégtábláin kereste a vélt áldozatot, akit minden áron meg akart menteni. 

Később kiderült, hogy Marko halála teljesen hiábavaló volt, mert a segítségért kiabáló 

„áldozat” valójában nem is volt életveszélyben, és ráadásul az ellenkező irányban 

tartózkodott. 

 

Az orosz modelleket a szerző nem az orosz társadalom érdekében, vagyis nem az orosz téma
16

 

feldolgozására használta fel. A regény folyamán – paradox módon - oroszul fogalmazódik 

meg az orosz valóságtól való eltávolodás. Ezt a szerző nem egy társadalmi kritikával, vagy 

egyéb oroszellenességgel éri el. Nem, Jabotinsky mint szerző is érdektelennek mutatkozik az 

orosz események iránt, számára az orosz történet csak annyiban releváns, amennyiben a zsidó 

életeket érinti. Az orosz ajkú olvasónak a regény orosz nyelve valójában idegennek tűnik. 

Runicky veresége a szerelmi háromszögben egy meggyőző példája annak, hogy a szerző 

fokozatosan „leszámol” az orosz befolyással: hiszen Maruszja végül is Kozodoj mellett dönt, 

aki Runickyhez képest csak egy csúnya nevű jelentéktelen zsidó patikus volt. Ezt az 

ellentmondást – hogy tudniillik a regény orosz nyelven, de nem az orosz társadalomért és 

főleg nem az orosz társadalom számára íródott – az írónak szerkezetileg sikerült megoldania.  

 

A regény bevezetése, illetve epilógusa egy világosan körülvonalozott alapelképzelést nyújt, a 

szöveg beszédaktusa is alkalmazkodik a regény disszimilációs koncepciójához, mert 

többnyire agitációs (deklaráló) típusú. A szereplői részstruktúrára, és elsősorban Maruszja 

alakjára, a szerzői ambivalencia zavaróan hat, ami a sokszor túl hosszúra nyúló, mesterkélt 

dialógusokban mutatkozik meg. Természetesen, nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a női 

alakok egyoldalú ábrázolása összefügghet a szerző egyéni identifikációs problémájával. Ez 

kitűnik az ugyancsak orosz nyelven írt rövid elbeszéléseiből is, gondolok például a 

„Dianára”, vagy „A sötét évszázadokra”. A szerző, aki a műveiben vagy teljesen elbújt a 

szereplői mögött, vagy a kemény, férfias vonásokkal rendelkező, de meditativ jellemű „Én”- 

hősökben tükröztette személyét, a valósághoz való viszonyulását a női szereplők 

cselekedetein keresztül fejezte ki. Ez vonatkozik a valóság megfogalmazására is, hiszen a 

                                                
1 Az un. „kreol” nyelvről ebben az esetben nem beszélhetünk, hanem inkább Jabotinsky egyedi nyelvéről. Ez a 

nyelv túllép a kreol nyelv zártságán, és majdnem megközelíti az orosz standard-nyelvet. Az eltérések, amelyek 

elsősorban a lexikai szinten jelentkeznek, a szöveget mégis néha szinte érthetetlenné teszik. 
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tragikus eseményeket és azok következményeit az önéletrajzi regény szerzője Maruszjának 

tulajdonított szavaival foglalta össze, sőt Maruszja „túlvilági levelében” a szerzőt szinte már 

le sem lehet választani a női főszereplőjétől.  

 

„A sötét évszázadokban” című rövid elbeszélésben van egy figyelemre méltó „elszólás”, 

amely talán részben meg is magyarázza Maruszja szerepének sematizmusát: a nők kritikus 

helyzetekben tanúsított magatartását Jabotinsky a „hagyományosan női Deborah - szerepnek” 

nevezi. Vagyis valamilyen személyes okból ezt a fajta hősies, önfeláldozó magatartást várja el 

az igazi élet valódi női szereplőitől. Maruszja, Diana és három parasztasszony csak látszólag 

különbőznek egymástól. Nemcsak a hagyományos Deborah - modell egyesítette őket, hanem 

leginkább az, hogy mindnyájan függtek a férfiaktól, és ezt önszántukból vállalták: az erős, 

intelligens, szép, vagy kevésbé szép, de valamilyen szempontból mindig feltűnő nők tetteinek 

motivációját a férfivilág szolgálja, amelyhez az asszonyok végsőkig lojálisak maradnak. A 

lojalitás oka nem a férfi, hanem az a titokzatos törvényszerűség, amelynek teljesítése a nők 

feladata. Egy ilyen ábrázolás arra enged következtetni, hogy a szerző érett kora ellenére sem 

tudott „leválni a köldökzsinórról”, vagyis szabadulni az anyai dominancia alól. A lelki 

önállóságát a nőkkel kapcsolatos szexuális fantáziainak leírásával igyekezett kivívni. Ám a 

szigorú erkölcsi nevelése ebben erősen akadályozta, ezért az írásban inkább a titkokat 

megtartó Dosztojevszkij modelljéhez fordult, noha némely szituáció és a női alakok 

leírásának erotikus töltése (legyen ez Maruszja, Lika, Valentyinocska, vagy Anna 

Mihajlovna) helyenként a francia naturalisták közelébe állította.    

 

Maruszjában Jabotinsky nemcsak arra az életszemléletre és a zsidó közösséghez való 

tartozással összefüggő, kivételes szerepre reflektált, amely a zsidó nőt az orosz hősnőktől 

megkülönbözteti, hanem Maruszja történetének keretében a szerző kifejtette a nemek közötti 

érintkezésre és családi élet etikájára vonatkozó felfogását, amelyben a zsidó hagyomány 

modern formáját látta. Dosztojevszkij és a francia naturalisták nyomán a szerző nem kerülte el 

a testi intimitások, illetve a nemek közötti szexuális érintkezések tárgyalását, ám Maruszja 

erotikus játékait néha szemérmesen „elködösítette”, máskor pedig olyan színben tűntette fel, 

hogy ez már-már súrolta Njuta, Njura, és Szerjozsa erkölcstelen praktikáit, akik együtt és 

egyidejűleg élték ki szexuális fantáziáit. A dolog különös pikantériáját szolgálta, hogy Njuta 

és Njura anya és leánya voltak.  

 

A regényben az erotikát az ideológia mégis háttérbe szorította. Ezért ott, ahol a politikus 

felülkerekedett a regényírón, némely erotikusnak indult jelenet egy véget nem érő 

szentimentális dialógussá vált. A dialógusok kialakítására felhasznált orosz romantikus - 

szentimentális női minta egyértelműen rossz szolgálatot tett. Ámbár azt sem szabad 

elfelejteni, hogy a 20. század 30-as évek irodalmi-nyelvi divata eltért a mai ízléstől. Az 

irodalomban a modernitás a filmművészethez hasonlóan sokszor éppen a látványos, 

szentimentális formákban jelent meg. Így van ez Maruszja eseményével kapcsolatos 

fragmentumokban, amelyek valóban emlékeztetnek az első filmkockákra. 

 

A regény szereplői struktúrájában első helyet kétségtelenül maga a főhős foglalta, aki 

természetesen nem azonos az ifjú Jabotinskyval, hanem a szerző összes élettapasztalatát, 

valamint saját személyével kapcsolatos reflexióit tükröztette. Az érett Jabotinsky sem 

kizárólag a regény főhősében jelenik meg, hanem több szereplőben is megtalálhatjuk. 

Némelykor éppen a komikus nevű Szamojlo Kozodoj vette át Jabotinsky kategorikus 

beszédmódját és radikális zsidó identifikációját. Maruszja halálát követően Szamojlo például 

gorombán helyreutasította a szegény Strokot, aki még sem volt elég tapintatos, és 

megkérdezte tőle, hogy Maruszja sokat szenvedett-e. ”Hülye. Szenvedett, amíg nem voltam itt. 
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Amikor megérkeztem, és megláttam, hogy állnak a dolgok, bászta: többé nem szenvedett”. 
Szamojlo jelenete, amikor visszatért a haldokló Maruszjához, döbbenetes: a patikus az élet-

halál uraként magabiztosan mozgott a felesége és a gyógyszeres szekrény között. Hirtelen 

ismét előtérbe került alakjának titokzatos jelentősége.  

 

Maruszjában a szerző az erotikus vágyait, illetve a másik nemmel szembeni elvárásait 

tükröztette, és ez ugyancsak hozzájárult ahhoz, hogy Maruszja alakja helyenként egyenlőtlen, 

sőt néha valószínűtlen, hiszen nemcsak az egymástól eltérő női típusok, de a férfias vonások 

is keverednek benne. A következetlenségek nem azt igazolják, hogy az író hasadt identitással 

rendelkezett volna, hanem inkább a kipróbált önálló irodalmi modell hiányára vezethetők 

vissza.  

 

A regény főhőse névtelen maradt, a referencia helye a szerkesztőség, a családi környezete 

ismeretlen volt. Csak annyit tudunk róla, hogy odesszai, de az apja valahonnan Dnyepr 

környékéről származott, mint Ignác Albertovics Milgrom, az utóbbi ugyanis ismerte őt. Ez az 

információ valószínűleg az intimitás miatt volt szükséges. A regény világa ez által is 

kettéválik, mint a valódi életben: a vázlatosan leírt idegen nem-zsidó társadalmon belül a 

nagyon részletesen megfestett (vagyis igen jól ismert) belső zsidó világ alakul ki. Minden 

intimitás ellenére a főhős mégis nagy távolságból, azaz egy kívülálló pozíciójából viszonyult 

az eseményekhez. Ezt a célt szolgálta az első oldalakon megadott információ a regény 

eseményeinek időpontjáról is: a főhős a harmincéves távlatból tekintett vissza a történtekre. 

Feladata – a többi szereplő életútjának megítélése. A főhős intellektuális és etikai főlénye 

vitathatatlan, kétségtelen, hogy a szerzőhöz áll legközelebb. Ha figyelembe vesszük az első 

fejezet első mondatában rögzített időpontot – „a századunk eleje”, megkapjuk a regény 

megírásának idejét, ez a visszacsatolás arról árulkodik, hogy a szerző nagyjából a főhős 

alakjából kíván a történtekre reflektálni.  

 

A rangsorban rögtön utána következik öt portré a család gyermekeiről. A család 

gyermekeinek neveit a szerző kétszer adja meg: a becenevek mellett a teljes nevét is közli. 

Maruszja és Szerjozsa esetén erre nincs szükség: ezek a becenevek ugyanis általánosan 

elfogadottak, nincs bennük semmi rendkívüli, kivéve talán azt, hogy „Maruszja” túlságosan is 

oroszos és polgári. A többi gyermek eredeti nevét a becéző formája szinte teljesen eltakarja: 

Viktorból például a bizonytalan eredetű „Torik”, Lidiából az illetéktelenek számára 

ugyancsak érthetetlen „Lika” lett. A zsidóságra utaló név nem sok: elsősorban Borisz (Bejres) 

Mavrikijevics és Abram Mojszejevics, a két testvér, és rajtuk kívül Szamojlo Kozodoj. A 

családtagok zsidó neveire semmilyen utalást nem találunk. A családban, de az egész házban is 

szinte semmi sem utalt a zsidóságra: Graetz történelmi műve volt az egyetlen zsidó tartalmú 

könyv. Ám a házban lakó, illetve a családhoz rendszeresen látogató emberek – beleértve a 

főhőst is – egyértelműen zsidók voltak. Ezt a főhősnek, illetve szerzőnek az eseményekhez 

való viszonyulásán keresztül értjük meg. Az olvasó egyébként elég hamar meg is szokja, hogy 

a főhős szinte kizárólag csak olyan szituációkban fordult elő, ahol a zsidók fejtettek ki 

valamilyen (például az alvilági, mint Szerjozsa vagy ultrabaloldali, mint Lika) tevékenységet.      

 

A regény első fejezetei a képi ábrázolást utánozzák, ezt a képzetpárosítást megerősíti a 

könyvvégi fényképes jelenet. A családi album fényképeiből a szerző a regénybeli cselekmény 

folyamán különböző konfigurációkat alakít: néha párosítja őket, vagy egymással szemben 

fekteti, esetleg elkülöníti. Maruszja temetése napján derült ki, hogy a regénybeli alakja Torik 

öccse alakjával is párhuzamos. Maruszja fizikai halálát Torik szellemi elmúlása követte, 

amelynek ugyancsak egy hosszú előzménye volt, és így mindkét halál az odesszai zsidóság 

elkerülhetetlen végét szimbolizálja. Miközben Maruszja alakja rendkívül dinamikus 
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benyomást kelt, mert sok szöveget kapott, amely tele van az energikus ábrázolást szolgáló 

lexémákkal, Torik kontextusa nyugalmat, megfontoltságot, sőt lassúságot sugároz, és beszélni 

is csak keveset beszél.  

 

Szerjozsa alakja valójában Likáéval párhuzamos, hiszen mindketten deviáns életmódot 

választottak ki, és így, vagy úgy – de a rombolás ideológiáját követték. Markonak nem marad 

párja, pedig az irodalmi ábrázolás szempontjából ugyanolyan jól sikerült alak, mint Szerjozsa. 

Az értelmetlen halálával kapcsolatos helyszín, szereplők, vagyis a teljes szöveg egyértelműen 

Dosztojevszkij modelljét juttat eszünkbe. 

 

A regénybeli alakokat a szerző nagyon részletesen mutatja be, néha egy-egy részletre többször 

is visszatér. Oldalakon keresztül írja le külsejüket és jellemüket, holott egy-egy találó 

részlettel is eleget tett már a bemutatásnak. A találó részletek rövidségét a férfi portrék 

ábrázolásában alkalmazza, a női alakok külsejére sokkal több időt fordít, és ez nem mindig 

célszerű. Maruszját az író először a színházi páholy távolságából, majd még egyszer az 

emberi csoportok környezetében írja le. Mintha folyamatosan összehasonlította volna 

Maruszját a többiekkel, vagy igazolta a választását. Szerjozsa, aki mindenkiről éles, 

szarkasztikus, sőt néha durva jellemzést készített (gyakorta éppen Maruszja ösztönzésére), az 

idősebb nővéréről csak utalásosan vélekedik: „Estenként nálunk ’lökdösés’ van (oroszul „tolkucska” 

vagyis a piac), mert a nővéremhez jönnek az ’utazóvendégei’, többnyire a diákok”. A regénybeli 

édesanya így nyilatkozik leányáról: „…legkevesebbet éppen Maruszját féltem. Repült 

gyermekkorában az ’óriáslépésekkel’? Az ember majdnem a holdig felrepül, ezután majdnem a 

szakadékba esik – de ez mind csak a képzelet, a valóságban van egy kötél, és ez a szilárd határ. 

Maruszja tudja, hol a határ, és semmilyen bajuszt a határon túlra nem enged – noha személyesen, 

természetesen, nem akarnám pontosan tudni, hogy ez a határ hol is húzódik…”     
 

Az odesszai polgárság zsidó közössége, amelyet a szerző döntésére Maruszja családja 

képviselt, küzdött a hosszú évtizedek óta tartó asszimiláció okozta identifikációs 

problémákkal. A tanácstalanságot és bizonytalanságot eredményező pszichikai konfliktusok 

integrálódtak a családtagokban, akik képtelenek voltak a zsidó és a nem zsidó világ közötti, 

valamint a zsidóságon belüli generációs problémák megoldására. Ezek a tudatállapotok 

megzavarták a személyek tájékozódási képességét, ami minden területen nyilvánult meg. A 

külső világból is negatív megerősítést kaptak, hiszen egy rövid szünet után megindult az 

antiszemitizmus újabb, most már nemcsak az egyéni, de a nemzeti érdekek húrjait is 

megpendítő hulláma.   

 

Torik – Szerjozsa szerint - „a trón támasza: mindenről olyan helyesen ítélkezik, hogy az ember 

besavanyodhat”; ez a tökéletes ifjú már a regény elejétől kezdődően dolgozik a „kilépésén”, de 

a dologról csak a könyv végén szerezhetünk tudomást. A zsidóságon belül Torik nem talált 

konstruktív mintát, amelyet követhetett volna. A 19-20. századi orosz narodnyikok és 

dekabristák irodalmát jellemezte a szétesés és a pusztulás apokaliptikus képeinek mesteri 

ábrázolása. A szimbolisták, többek között Gorjkij és Kuprin, de Innokentij Anneszkij, vagy 

Brjuszov és Balmont, akik Poe, Novalis és Baudelaire irányzatával álltak rokonságban, 

folytatták a hagyományos társadalom pusztulásának ábrázolását, és ebben az irodalmi 

világban keresett Jabotinsky mintákat az odesszai zsidó társadalom életének, vagy 

pontosabban mondva halálának megírására. A szétzilált belső állapotok az etikai értékek 

devalvációjában nyilvánulnak meg; láthatjuk ezt elsősorban Szerjozsában, aki el is mondja, 

hogy a deviancia benne van, nem tud, mit kezdeni vele, egyszerűen erkölcsileg romlott. De a 

kirabolt nagybácsikája sem jobb, sőt talán még visszataszítóbb, mert szemmel láthatóan 

szórakozik Szerjozsa bukásán. Ábrám Mojiszejevicset csak Torik „árulása” dönti majd le, 
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valószínűleg azért, mert a fiúban egy egyéni megoldást látott, amely saját érvényesülési útját 

megerősítette volna, és lám – ki kellett ábrándulnia. Motya durva, nyíltan romboló 

formációjában a régi etikai értékek egyáltalán megkérdőjeleződnek. Vajon a főhős hogyan 

maradhatott ki ebből az erkölcsi hanyatlásból? Nem sokat beszél róla, de folyamatosan 

érezteti az erkölcsi fölényét, hogy ő egy kívülálló, aki csak néha vissza-visszatér a családhoz, 

vagyis a galuti zsidó közösséghez.  

 

Maruszja a könyv végén égő áldozatként hal meg. Ha a romantikus értelmezést követjük, 

feltételezhetjük, hogy az egész család és saját maga bűneiért égett el. Ám a válasz az irodalom 

szociológiája felől is érkezhet: előfordulhat, hogy a megváltozott anyai minőségben a szerző 

számára már nem volt többé fontos: a házassága végérvényes, két fiút is szült már, vagyis 

teljesítette a női rendeltetését, mindvégig a zsidósághoz lojálisnak maradván. A továbbiakban 

csak saját anyját utánozhatta volna. Maruszja anyját – Anna Michajlovna Milgromot – 

Jabotinsky talán tulajdon édesanyjáról mintázta, persze úgy, hogy rengeteg olyan vonással is 

látta el, amely az eredeti női alakban nem is volt. Jabotinsky édesanyjáról nincs 

feljegyzésünk, csak egy rövid utalás arra, hogy özvegyként talpraesetten vezette a házat és 

nagy odafigyeléssel nevelte gyermekeit. Jabotinsky már kis korában kiváló műveltségre tett 

szert.  

 

Elképzelhető, hogy Milgrom asszony portréjában mégis több volt a megálmodott vonás, mint 

a reális, mert a kifinomult, mindent megértő, de semmibe sem beavatkozó asszonyi alak 

meglehetősen élettelen maradt. Maruszja a regény szituációjában halálra volt ítélve, vagyis a 

szerző nem szándékozott, vagy nem tudott egy másik Maruszját kreálni, amellyel 

megmutathatta volna a hősnő emberi fejlődését. A regény hősei ugyanis semmiképp sem 

változhatnak meg önmaguktól, mint a valóságos emberek az idők folyamán. A regényben 

nincs valóságos idő, a szerző újabb és újabb azonos nevű alakokat ábrázol, amelyekből 

összerakódik egy hős „evolúciója”. Ez vonatkozik minden egyes jelenetre. A hősnő halála a 

regénybeli cselekmény klasszikus befejezése, és ehhez a szerző igen hamar eljutott, vagyis 

nem hagyott sok időt a hősnő „kibontakozására”. Maruszja tulajdonképpen nem is 

„bontakozott ki”, nem változott. Íróként Jabotinsky jobban szerette a rövidebb szövegeket, 

amelyekkel az irodalmi alakokat a külső események által megjelölt egy-egy életszakaszba 

helyezte be. Az irodalmi ábrázolást tehát egysíkúnak nevezhetjük, amely jobban megfelelt az 

agitációs típusú szövegnek. Maruszja halála a szöveg szempontjából is hirtelen történt, és 

ezért még tragikusabban hat. 

 

A fentiek ellenére elmondhatjuk, hogy a szerző szerette a szimbiózisokat: lásd például Njuta 

és Njura, anya és lánya összeolvasztott alakját, vagy két testvért - Ábrám Mojiszejevics és 

Borisz Mavrikijevics, akik az apja nevének két változatát viselték. Az első gazdag és direkt 

durva, noha ezt is csak a stilizált odesszai formában teszi, a másik még a kiejtésben is 

igyekezett kerülni a zsidó identifikációt: basszusra változtatta a hangot, hogy ne vegyék észre 

akcentusát. Mindketten kereskedők, nem profi intelligencia. A regény nyelvében éppen ezért 

– vagyis elsősorban rajtuk keresztül - jelenik meg az orosz irodalomban már a 19. század 

végétől megtalálható kereskedelmi-pénzügyi terminológia (vö. Belinszkij, Dobroljubov, 

Scsedrin műveiben), vagyis a szociolinguisztikai szempontból Jabotinsky regénye részben a 

szakmai, részben a szociális normacsoport (itt a 19-20. századi odesszai zsidó 

nagykereskedelmi réteg) nyelvi irodalmához sorolható.  

 

 

Maruszja alakja, mint a szöveg belső szervező eszköze  
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Elméletünk szerint a szerző a hős (hősnő) érzelmi-akarati állásfoglalására reflektál, a hőshöz 

való viszonyulását pedig annak tetteiben valósítja meg. Vagyis a hős pszichológiájáról aligha 

lehet érdemben beszélni, viszont beszélhetünk a szerzői motivációról. A szerző arra 

„kényszeríti” a szereplőit (hőseit), hogy egy-egy beszédszituációban beszédaktusokat 

(diskurzusokat) valósítsanak meg. Jabotinsky hőseire ez teljes mértékben ráillik: minden a 

hősök „beszédképessége” körül forog. Például a „Potjomkini éjszaka” című fejezet azzal 

kezdődik, hogy Szamojlo látogatást tesz a főhősünknél. De csak azért, hogy közöljön valamit: 

egyrészt, hogy az egész társaság lent várakozik, mert valami „történik” a városban, másrészt, 

hogy Runicky újra itt van a városban. A következő beszédszituáció is teljesen világos: 

Maruszja halkan beszélget a körülötte levő hölgyekkel, de nem Runickyval, amiért a főhős 

megállapítja, hogy ezt a nőt „nem omlós tésztából gyúrták”. Ez a megjegyzés talán valóban a 

főhőstől származott, vagyis annak értékelő szerepéhez tartozott, a szerző ugyanis már 

megtette a maga értékelését: ezen a helyen nem alakított beszédszituációt Maruszja és 

Runicky között, mivel ez a dialógus nem lett volna szükséges Maruszja szerepének 

kibontakoztatásához. Hiszen Maruszja egzisztenciálisan nem mehetett át „a másik oldalra”, 

mert a regény ebben az esetben meghiúsult volna. Jabotinsky tehát meglehetősen egyenesen 

cselekszik, és többnyire meg tudja különbőztetni saját feladatát főhősének szerepétől. 

(Maruszja és Runicky között lesz egy későbbi, végzetes szituáció, amelyről Maruszja utólag 

beszámol a főhősnek úgy, ahogy valószínűleg maga Jabotinsky is számolt volna be az 

eseményekről – erősen kihangsúlyozva a nem zsidó, keresztény világgal szembeni 

idegenkedését. Ld. „Vendégségben Maruszjánál” című fejezetben.) 

 

Maruszjával rögtön a könyv elején találkozunk: „egy kiscica a kézmelegítőben” – így becézi őt 

a főhős. A fejezet, amelyben Maruszja bemutatása történik, egy színházi előadásról szól. A 

fejezet címe az „Ifjúság”, Maruszjáról a szerző csak annyit jegyez meg eleinte, hogy Milgrom 

asszony idősebbik lánya, zsidó, és egy kézmelegítőben ülő kiscicára hasonlított a dús, vörös 

haja miatt. Úgy tűnt, hogy ebben a fejezetben Maruszja csak azért kellett a szerzőnek, hogy be 

tudja mutatni a város különböző rétegeit, és a bemutatás egy központi alakkal, amely egy 

szervező pontként szolgál, sokkal könnyebb és szellemesebb. Maruszja éppen az erotikusan-

szellemes beszédével tűnik ki. 

 

Az előadás szünetében Maruszja ismét a középpontba kerül, sőt fizikailag is egy 

embercsoport közepén áll: „Tizenkilenc évesnek látszott. Nem volt magas, de az alakja a telt 

idomokat kedvelő, életvidám korszak ízlése szerint gyönyörű volt; természetesen egy szűk, 

derékba szabott fűzőt viselt, amelyről láthatóan hiányoztak ’csészék’, ami a városi polgárság 

körében – amint elmondtak nekem – szemérmetlenségnek számított; a ruha buggyos ujjai 

könyökig sem értek, és noha a ruha gallérja – apácásan - a nyakát támasztotta, de a gallér alatt 

volt egy másfél hüvelyknyi kivágás, ami ugyancsak merészségnek számított akkoriban.” 

 

A fejezet végén még egy rövid kiegészítőt kapunk Maruszja leírásához, amelyet a gondtalan 

kényelem utolsó fényeiben pompázó Odessza ábrázolása előz meg. A rendőrbiztosok és a 

körzeti rendőrparancsnokok – mellükre ereszkedő kétágú szakállal – egyelőre jóindulatúan és 

engedélyezően, sőt méltóságosan és ünnepélyesen, Odessza gazdag megjelenéséhez illően ott 

álltak a színpadhoz kivonult diákok mögött, akiket később, a forradalmi események során a 

legnagyobb élvezettel vernek és erőszakolnak majd. A színházi ismeretség után az irodalmi 

körben találkozunk újra Maruszjával, ám ez a fejezet nem csak róla szól. „Maruszja körül” a 

következő „intim” fejezet címe. Itt Maruszját már nemcsak láthatjuk, de tapasztalhatjuk is a 

hatását: „Megláttam a középen Maruszját, mint egy sünt a sűrű fűben, és elgyönyörködtem, 

hogyan irányít mindnyájukat. Erőlködés, sőt odafigyelés és minden lefoglalási kísérlet nélkül, 

csupán a belső mágneses vonzásból”. A hősök közötti kapcsolat színpadiasan gyorsan alakult ki: 
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éppen hogy találkoztak a színházban, és a főhősünk máris benne van a legbelsőbb baráti 

körben. Az is igaz, hogy külső baráti köre Maruszjának mintha nem is lett volna. Az egyik 

leírás követi a másikat, köztük egy-egy rövid dialógus „másodkézből”, vagyis nem igazán 

dialógus, csak a dialógus elmondása. A fejezet végén a szokásos összefoglalás, amely a főhős 

regénybeli életéből a szerző valódi életébe lép át: ”Maruszjánál jobb lányokkal életemben nem 

találkoztam. Nem tudom elfelejteni, már kaptam is szemrehányásokat, hogy minden szépirodalmi 

kiruccanásom alkalmából - így vagy úgy – mindig megjelenik a műveimben a jellemével, a 

szívügyeinek istentelen szabályaival, a vörös hajával.” „Che bella pianta umana”.  

 

Ám mindez elmúlik, sőt tragédiába torkolódik, mert ez a szép emberpalánta a rothadozó fa 

gyökeréből nőtt ki, és nem volt képes magát a nem fertőzött, egészséges talajra áttelepíteni. A 

fejezet a könyv első részére jellemző ráérős hangulatban bontakozik ki. Eddig csak az 

„Irodalmi körben” című fejezet nem a főszereplő „belépésével” kezdődött, a mostani 

jelentben is „Я” (Én) lép elsőnek a színpadra: „Hamarosan gyakori vendégükké lettem.” A 

házban eleinte csupán az idegenek sűrűn szőtt hálóját látta, és csak néhány hét elteltével 

emelte ki ebből Maruszját és a többi családtagokat. A házban ugyanis a zsidó Húsvét jelszava 

uralkodott: „Mindenki, aki akar, jöhet és ehet.” Későbbiekben kiderült, hogy Ignác 

Albertovics ezt a peszáchi formulát kissé átalakítva, a zsitomíri jiddis nyelvjárásán így 

értelmezte: „A Gast? Mit’n Kop in Wand!”, vagyis ha a vendéget beengedjük a házba, 

megkínáljuk teával és kalácssal, utána már tegyen, amit akar – akár a fejét is verheti a falba. A 

főhősünk beismerte, hogy ez a mentalitás valóban használt, és mindenki otthon érezte magát 

ebben a házban.  

 

Majd három oldalon keresztül a szerző csak a vendégek palettájával foglalkozik, hogy aztán 

hirtelen – ismét a tömeg centrumában – felfedezze a mindenkit háttérből irányító Maruszját. 

Maruszja valamilyen kimondhatatlan mágneses erővel rendelkezett – talán ezért is állt mindig 

a középen – így minden körülötte rendeződött el. A hangja kissé rekedtes volt, és inkább halk, 

mint erős, de a jelenléte tette kellemessé és vidámmá az összejövetelt, és minden szava 

rendkívül találónak tűnt. A főhősünkre Maruszja jelenléte úgy hatott, mint a meleg kályha egy 

nagyon hideg napon, vagy mint amikor egy szúrós porszem végre kifolyik a begyulladt 

szemből. Maruszjával mindig valami jó lépett be a szobába, mint például a következő 

jelentben, amelynek ritmusát mintaként vettük ki a szövegből: 

это вернулась Маруся,  

а я, зачитавшись, 

ни звонка не слышал, 

ни шагов её по ковру, 

и притом даже не был в неё влюблён никогда. 

Просто «так»,  

просто  

вошло с нею в гостинную 

что-то необычайно хорошее.  

 

A poétikus kis részlet ritmusát a parallelizmusok – vagyis az ősi ritmuselemek alakítják: az 

első pár a párhuzamos ellentétekből áll, az egyik oldalon Maruszja, aki valahonnan visszatért, 

a másik oldalon „én”, aki elmélyültem az olvasásba. Úgy elmélyültem, hogy nem hallottam 

sem a csengetést, sem a lépteit (ám mégis megéreztem a szobába való belépését) – ezt a párost 

a tagadás ismétlése a grammatikai szinten képezi. A következő sor egy kicsit kiesik a 

megszokott „kettős” ritmusból, egy ilyen „kereten kívüli” tag mindig hangsúlyos. Ebben az 

esetben az, hogy a főhősünk szerelmes sem volt Maruszjába, pont azt a rendkívüli intimitást 

hivatott megerősíteni, amely a főhős és Maruszja között alakult. Bizonyára másutt is találunk 
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ilyen szép mintákat, mint amelyet fentebb megmutattunk – a szöveg nagyon jól szervezett úgy 

lexikai, mint grammatikai, vagy fonetikai szinten. Ebben a mintában például az S (ill. Cs)-

fonéma tompítja a hangerőt, mint a szőnyeg Maruszja lépteit.  

 

A szöveg ritmikus szervezésére fordított nagy figyelem jellemzi úgy az újságírói stílust, mint 

a szónoki beszédet, ugyanis a magas ritmika nem hagyja, hogy „az olvasó gondolatai 

elaludjanak”.
17

 A publicista beszédének nyelvét (nyelvi ötvözetét) egyébként három elemi 

beszédstílus vonásai jellemzik: a népszerűsítés, az agitációs és az elméleti stílus.  

Jabotinskynál egyértelműen az agitációs feladat dominál, hiszen az új zsidó nép nevelését 

tűzte célul. Maruszja „túlvilágról” írt levelében is az író teljesen váratlanul, szinte oda nem 

illően a nők lojalitásáról kezd diskurálni.  

 

Maruszja szerette a kétes szituációkat, persze főleg verbális változatban: ugyanis az igen 

szabados megjegyzéseivel szívesen hozta zavarba a fiatal udvarlóit. A főhősünk 

megbarátkozott Maruszjával és a stílusával, de néha még sem érezte magát teljes 

biztonságban vele. A „Gyóntató a Longeronon” fejezet például azzal kezdődik, hogy 

Maruszja haza küldi a többieket: „Haza fog kísérni még ezen a héten; ha valaki holnap találkozik 

anyával – mondják meg neki, hogy ne nyugtalankodjon: baba nem lesz”.  
 

„A nem idevalósi” című fejezetet ismét maga a főszereplő vezeti be azzal, hogy 

bekapcsolódott a társadalmi tevékenységbe - az utolsó találkozásunk óta Odessza arca ugyanis 

kezdett eltorzulni. A tevékenység hivatalos neve – a tornaegyesület volt, ám valójában egy 

önvédelmi csapat megszervezéséről volt szó. Maruszja természetesen nem maradhatott ki 

ebből a szervezkedésből, noha komolyan nem számítottak aktív részvételére. (Bezzeg 

Szamojlo Kozodoj a főhős jobb keze lett ebben az ügyben). Maruszja pedig igen segítőkész 

volt, és házias is – egy igazi polgári feleségjelölt. Ebben a fejezetben megütközéssel 

tapasztaljuk, hogy Szamojlo Kozodoj nem véletlenül van Maruszja házában, hogy neki 

nagyobb szerepe van itt, mint bárki másnak. 

 

A szervezkedés során a főhősünk a szegény zsidók otthonaiban is látogatásokat tesz, Maruszja 

is eljön vele. Egy idilli kép következik, amelyben Maruszja látogatása a legszomorúbb 

gyerekeket is mosolyra készteti (itt a Zsidó Szemle magyar cionista lap 30-as éveinek WIZO-

jelentései jutottak eszembe, amelyek a női cionista szervezet derék hölgyeinek áldozatteljes 

tevékenységéről és vonzó egyéniségéről számoltak be). Ebben a jelenetben egyébként 

kiderült, hogy Maruszja nem tudott ivritül, és a főhősünk fordított neki. Ezen persze nem kell 

csodálkozni, hiszen Maruszja is egy orosz gimnáziumba járt. A látogatás pillanatától 

kezdődően Maruszja portréja komolyabb vonásokat kap, igaz a helyzete is komolyodik, 

ugyanis egy keresztény nemes – Runicky - kezd beléje szeretni. Milgram asszony igen 

aggódik, mindazonáltal Maruszja azt állítja, hogy nem keresztelkedik ki, és nem megy 

feleségül Runickyhoz, ám kialakul a bizonytalanság feszültsége. Valószínűleg attól, hogy az 

eddigi kedves káosz elveszíti a megszokott praktikák játékos hangulatát: egy másik, idegen 

rendszer összezavarja a kipróbált folyamatokat. Runicky család házában a főhősünk rájött, 

mennyire más volt a zsidó értelmiségi kör kultúrája – a zsidó társadalomban a kultúra szó 

elsősorban a fényes műveltséget, az olvasottságot jelentette, a zsidó polgárság műveltségének 

egyetlen célja a csiszolt provokáció volt. Nem volt semmi gyakorlati haszna a nyelvtudásnak, 

vagy a magas zenei ismereteknek. De lehetett is volna a külső világ bizonytalanságában? Az 

orosz család tükrében nyilvánult meg a főhős előtt a zsidó értelmiség szinte törvényszerű 

dekadenciája.  
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„Gyóntató a Langeronon”: a hősök interakcióinak irodalmi ábrázolása 

 

A „Gyóntató a Langeronon” fejezet címét „Gyónásnak” kellene érteni, de az író a „gyóntató” 

elnevezéshez ragaszkodott, és ezzel kiemelte a gyónás helyét, és nem a tényét. Ez a gyónás, 

mint tudjuk, a pravoszláv rítustól eltérően zajlott le, hiszen számos jel utalt arra, hogy 

Maruszja és főhősünk között mégis valamilyen testi intimitásokra került sor abban a 

szituációban. Ezt megelőzően Maruszja sokat beszélt, kezdve az igazán bosszantóan banális 

kérdésektől, mint: „Haragszik rám? Tudom, hogy haragszik…” stb.  

 

Maruszja bonyolultan fejezi ki magát, pedig a szerző éppen a természetesség és a nyíltság 

miatt kedveli a hősnőjét.  Hosszúak a részletetek közötti szünetek is, amelyeket a szerző a 

lány inadekvát magatartásának leírására fordít. Ez a magatartás nem illik az egyszerű és 

logikus életszemlélethez, amelyet Maruszja saját példájával igyekszik tanúsítani. A szerző 

ezekben a fragmentumokban csak utal valamire, illetve körülírja a főhős vágyait. Maruszja 

aktívabb szerepet kap a beszélgetésben, állandóan provokálja a testi közelséget, amely a 

főhősünket néha zavarja. Kezdeményező magatartás ellenére Maruszja úgy tesz, mintha 

alárendelné magát a másiknak: 

 

„Maruszja rám emelte a tekintetét és halkan kérdezte, nagyon természetesen, mintha ez 

teljesen értelmes kérdés lenne: 

- Sírhatok? 

- Sírhat. 

Letakarta kezemmel a szemét; az arca hűvös volt, a szempillái kedvesen csiklandozták a 

tenyeremet. Hogy sírt-e – nem tudom; a válla néha kissé megremegett, de ez nem bizonyíték. 

Sokáig hallgattunk; hirtelen levette a kezemet, ismét felnézett rám – a szeme tényleg nedves 

volt – és ismét elsuttogta: 

- Kedvesem, szidjon le engem, minden erejéből. 

Megkérdeztem, ugyancsak félhangon: 

- De miért? 

- Hajoljon közelebb hozzám, különben a bogarak meghallják. Mindenért, amit rólam gondol; 

vagy gondolt volna, ha nem lett volna ilyen buta és jó és…idegen. 

- Nem vagyok idegen! 

- Jobban tudom, de most nem önről van szó, most rólam beszélünk. Szidjon le! 

- Minek ez önnek? 

Csak úgy. Kell. Különben elkezdem a fejemet verni a fába.” 
 

A fejezet párhuzamos felépítésű: az elejét és a végét képező szöveg egy témát tartalmaz, 

amelyet a szerző azonos vagy bizonyíthatóan hasonló lexikai jelek segítségével dolgoz fel. 

Ebben az esetben is megkíséreljük integrálni a lingvisztikai és a tematikai (irodalmi) 

szinteket. Ennek következtében a fejezetben három szövegmezőt emelhetünk ki az alábbiak 

szerint:  

- az első keret, amely az egész fejezetet összefogja, a „hold”, illetve „holdfény” 

lexémák segítségével hozza létre a tematikai képeket, noha maga a keret a temporális 

jelekből tevődik össze. A szövegmező vége felé van egy részlet, amely önmagában is 

párhuzamos egy másik fragmentummal. Ennek segítségével a szerző körülírja azt, amit nem 

akar világosabban kimondani. „Csocsára” Lola félmeztelen alakjában a szerző Maruszját 

tükrözteti, és valószínűleg mindkettőre jegyzi meg olaszul: a Spanyol tér legszebb teste. A 

holdfény varázslatossá teszi a fejezet hangulatát (ezt egyébként maga a szerző is megjegyzi).  

- Külön meg kell állni a temporális keret jelentőségén. Ebben a fejezetben ugyan a tér 

szintje dominánsabb, mint az idő, de éppen ezért érdemes odafigyelni minden eszközre, 
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amellyel a szerző a főhős és Maruszja közötti intimitás egyszeri, kivételes, kirándulásszerű  

jellegét hangsúlyozza: ezek közé tartozik a holdfény, amely helyenként időjelként is 

felfogható, és a temporális lexémák. A hősök a hold felkeltével érkeznek oda az elhagyatott 

helyre, majd hajnalban mennek el, hogy visszatérjenek a reális életbe. 

- A térszinthez kapcsolódó második keretben a „kéz” illetve „kezek” szó dominál: a 

főhős például kétszer is megcsókolja Maruszja kezét, Maruszja pedig a fiatalember kezére 

helyezi a kezét, majd a fejét. Az ugyancsak erotikus töltésű szövegmező elején a főhős 

panaszkodik, hogy valahogy nincs igazán jól. A szövegmező végén, a vetkőző jelenet után, 

amelyre egyébként csak a hangok leírásából jövünk rá, hirtelen megkönnyebbült, elmúlt az 

eddigi kínzó érzése, hogy minden idege a végsőkig megfeszült. Úgy érezte, hogy újra tud 

egyszerűen és szabadon beszélgetni és viccelődni Maruszjával. 

-A harmadik keret, amely a második kereten belül van, de nem keresztezi azt, a 

„gyónás”- az erkölcsös hangulatú szövegmező. Az író ebben a szövegmezőben meglepően 

sok egyházi kifejezést használ fel. A mező nem a „gyónással” kezdődik, hanem így: „Isten a 

tanúm…”, majd a végén a „gyónás” beszédjel kétszer is ismétlődik.   

A lexikai szinten feltűnik a lexémák három kategóriája: a narratív temporális (ma, 

reggel, akkor a csónakban, éjfélkor, hajnalban), a pszichés állapotra utaló lexémák 

(haragszik, nevet, sír, morog, nyugtalankodik, kiéhezett, a fájdalom idegpontja, szenvedélyes 

stb.), az erkölcsi kategóriához sorolható beszédjelek (gyónás, Isten a tanúm, Isten már 

születésemkor megátkozott, undorító vagyok, szeretet, barátság, szofisztikus, igazmondás 

stb.). Lexémának itt is az író szótárából való, potenciális jelentést vivő egységét értjük. A 

beszédjel pedig a nyelvjelek (szavak) olyan viszonylag befejezett kombinációja, amelyet a 

szerző egy meghatározott célra hozott létre. A beszédjeleket a címzett csak is az adott 

kontextusra vonatkozóan fogalmazza meg, ezért nem feltétlenül megegyeznek a szótári 

egységekkel. Jabotinsky regényének nyelvére jellemzők a ritka lexémák, amelyekből csak a 

beavatott olvasó tud beszédjelet alkotni. Ilyen lexéma a már említett párhuzamos szövegben 

olvasható „csocsára”. Vladimír Dalj 1909-es orosz nyelvi etimológiai szótárának segítségével 

jövünk rá a szó származására – ugyanis a „csocsára” egy spanyol eredetű szó, amelynek 

kontextusbeli jelentése kettős lehet: vagy egy aranyos, örömöt nyújtó, ám elkényeztetett 

gyermeket, vagy pedig valakit jelöl, aki egy kis papagájhoz hasonlóan csacsog. A szó az 

argentin szókincsből az olasz nyelven keresztül kerülhetett a déli orosz nyelvjárásokba.    

 

A hősök Langeronra való érkezése után Maruszja szinte hisztérikusan vádolja magát 

erkölcstelen magatartással, hogy csak incselkedik a férfiakkal, hagyja magát „fogdosni”, és 

így sokkal közelebb engedi magához, mint amennyit az orosz illem megengedne. Erre a 

hősünk kifakadt: „Maruszja, - válaszoltam élesen, - nyissa ki a szemét, és nézze meg, ki ül maga 

mellett. Ez én vagyok, és nem a csernigovszkij oszlopos (столбовой), vagy bunkós (стоеросовый), 

vagy hogy is hívják ezt náluk, Aljosa nevű nemes úrfi”. Bizony, már arra is gondolhattunk, hogy 

Maruszja szerepének éppen az a feladata, hogy parodizálja Turgenyev vagy Csehov regényeit, 

de ez nem így van! A főhősünk egyszer csak belátta, hogy Maruszját valaki vádolta 

erkölcstelen, de legalább is nem illő életmódért, és a lány most védekezik. Sőt a fiatalember 

okosnak nevezi a lányt, és megértően megbocsátja a kellemetlen jelenetet, hiszen eddig még 

soha sem beszélt ilyen szenvedélyes meggyőződéssel, mint ma.  

 

Majd a szerző Maruszjával mondatja ki azokat a szavakat, amelyeket a modern irodalomban 

általában a férfi szereplőktől, illetve hősöktől hallunk; sőt ilyen kifejezések egy 

szentimentális-romantikus holdfényes jelenetnél nem is szoktak előfordulni. Maruszja – kissé 

ködösítve - azt magyarázza, hogy a testi kapcsolathoz nem feltétlenül kellenek mély 

érzelmek, sőt a legjobb, ha ez „a barátság egyszerű része.” Maruszja ezt vallja, és ez a 
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főhősünknek is elfogadhatónak tetszik. Egy kis flört, talán ennél is egy kicsit több – mind ez 

az egyszerű barátságból is megtörténhet, a fiatalság állapota ezt is magába foglalhatja.  

 

A házasság persze teljesen más dolog, sokkal komolyabb, mint a holmi érzelmek, vagy a testi 

vonzalom. Később, Szamojlo feleségeként Maruszja megerősíti ezt a véleményt idézve 

férjének szavait: „Ha velem megpróbáltál volna flörtölni, elmentem volna örökre. Hogy mit 

lármáztál másokkal, az nekem mindegy, de velem nem szabad. Nem számít, ha az ember az utcán 

fütyörész, - a lényeg, hogy a zsinagógában ezt nem illik tenni”.  És úgy tűnik, hogy éppen 

Szamojlo volt az, aki megtiltotta Maruszjának Runickyvel való további érintkezését: „Így 

mondta nekem: Mindegy, hogy kivel, kivéve Runickyt”.  Szamojlonak ügyelnie kellett, hogy a 

család komoly terveit senki se zavarja, és Maruszja alárendelte magát ennek az akaratnak, sőt 

valójában ezt helyeselte is. A „kéz/kezek” lexémákkal behatárolt szövegmezőben még azt is 

elmondja, hogy Aljosa iránti érzelmek tartós voltába nem hisz. „És hogy egy év kellemesen 

eltöltött esték miatt ennyi keveredést vállaljak: kikeresztelkedést, az idegen emberek közötti 

életet, mulat gyermekeket, akik az enyéim, de még sem azok… Ilyen hőstettekre nem vagyok 

alkalmas”. És majd hozzáteszi: „Egyszerűen és észrevétlenül, minden erőlködés nélkül kell 

férjhez menni”. 
 

Maruszja irodalmi alakjának megvalósítására az író a romantikus szövegekből ismert 

fordulatokat, homályos részletet, utalásokat és mindenféle tükröztetést fordít, amitől ez az 

alak kimondottan bonyolulttá és mesterkéltté válik, hiszen a világosan kifejtett gondolatokhoz 

képest Maruszja zavartan viselkedik. A főhősünk tulajdonképpen helyesli Maruszja sokrétű 

tapasztalatszerzését – a lényeg, hogy nem fordít hátat a zsidóságnak. Ebben a főhős 

kétségtelenül Szamojlo Kozodojt ismétli, és valószínűleg magát a szerzőt is.  

 

Mindazonáltal a gyönyörű holdfényes éjszaka jelenetei javíthatatlanul következetlenek: a 

nagy horderejű mondanivaló teljesen elvész abban az inadekvát magatartásában, amely 

Maruszja hirtelen kirobbanásaiban és a főhősünk túlzott nőtiszteletében nyilvánul meg. 

 

„Halkan és komolyan mondtam: 

Isten őrizze magát, Maruszja, olyannak, amilyen. Ha át is tudnám alakítani, még sem vállalkoztam 

volna. Lehet, hogy minden igaz ember a maga módján imádkozik. Volt egy Jongleur de Notre-

Dame. Talán maga is ilyen: sajátosan szétfröcsköli maga körül a melegséget, vagy a kegyelmet – 

így imádkozik a maga módján, másként nem tud, de nem is kell másként imádkoznia. Ma örülök, 

hogy soha sem érintettem meg eddig, de a jövőben sem teszem: ezért is hitelesebb az ítéletem: 

nincs a világon jobb leány, magánál Maruszja.” És mit tesz erre a hősnő? 

 „Lendülettel félretolta kezemet, megmutatva az egész arcát: az arca tele volt mohó hálával, a 

szempilláin halvány szivárványként ragyogtak könnyei.  

-Kedves, kedves… Igaz vagy nem igaz, nem tudom, csak maga kedves”.  
Folytatásként a hősök arról beszélgettek még, lehetne-e gyónásnak nevezni az előző 

fejezetben leírt fürdőzést, amely Maruszja egyik hirtelen ötlete volt. Hiszen Maruszja mindent 

levett magáról, mielőtt a vízbe vetette magát.  

„ - Még reggel óta, - suttogta el (reggel kapta meg azt a levelet), - reggel óta lázadoztam és 

álmodoztam a gyónásról; ezért is ugrottam a vízbe, ezért cipeltelek ide…és még nem nyugodtam 

meg”.  
 

A fejezet hangulata lírainak mondható, a harmadik tematikai keret a 20. század eleji orosz 

irodalomra jellemző egyházi szókincse az orosz romantikusoktól kölcsönzött mintáknak 

köszönhetően hatolt be a zsidó regénybe – vagyis nem jelenti a keresztény identifikációt 

(meggyőződésünk egyébként, hogy Turgenyev „Dvorjanszkoje gnezdo” című regénye 
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többször szolgált mintául ill. ellenmintául a szerző számára). A fejezet szövege heterogén: a 

felső romantikus réteg alatt húzódik egy másik – részben a francia naturalista ihletésű - 

ábrázolás, amely a szónoki szépbeszéd némely túlzásával szemben racionális világot hoz 

létre, így a szerző az erotikát is racionalizálni igyekszik. Az intimitások ábrázolása nem a 

birtoklásról, és főleg nem az örök birtoklásról, hanem az örömszerzés testi szükségletéről 

szól.  

 

Az erotika ábrázolásának jó példája a már említett két párhuzamos részlet, amelyet „A”- val, 

illetve A1 – el jelöltünk meg. 

 

A – fragmentum: 
 „Kalapácsoló halántékomon* keresztül hallottam ugyanazt a suhogást, mint a csónakban, 

éreztem, ahogy mozog és megfordul a térdem mellett; valamiért borzasztóan* nem akartam, 

hogy ez a perc véget érjen, és Maruszja szólított ’nyissa ki’; vagy igen, akartam – de csak majd, 

nem most. Nem szólított többé; ismét nem mozgott, és a suhogás megszűnt, de nem szólított, 

hanem először halkan azt mondta: 

- Utolsó ítélet Maruszja felett. Élni sem akarok többé, ha azt gondolja, hogy „incselkedek”, 

ez nem az… Most nyissa ki a szemét. 

Szót fogadtam. Megdöbbentett a komor, zaklatott, szinte szenvedő kifejezése*.” 

 

A szöveg lexikai szintjén (a nyelv szempontjából ez a morfológiai és szintaktikai formák 

szintje) két olyan eltérés észlelhető, amelyet akár orosztalanságnak is tarthatunk, mégis 

inkább Jabotinsky sajátos nyelvi terméke lehet, amelyet tudatosan vállalt. Az első csillaggal 

megjelölt lexéma az eredeti szövegben így jelenik meg: „a verő halántékomon (át)”, ami egy 

inadekvát megfogalmazás, helyesebb lenne: «у меня стучало в висках», vagyis „a 

halántékomban” és nem a „halántékom”. De ilyen formában ez egy szokványos szöveg lett 

volna, és a feszültség tematikai képe aligha alakult volna ki ilyen tömören. Jabotinsky 

szövegében a kifejezés teljesen érthető, hiszen a kontextus megerősíti ezt: a fentiekben idézett 

párbeszéd során a szerző háromszor is utalt már a főhősünk feszült idegállapotára 

(„Hallgattam…hallgattam…hallgattam; valóban bosszankodtam”.), és majd a rákövetkező képben 

is lesznek megfelelő utalások. A szerzői eljárás tehát virtuóz, ám ez a virtuozitás arról is 

tanúskodik, hogy a szerző lexikális memóriája kevés irodalmi orosz idiomatikus kifejezést 

tárolt be. Ukrán népiessége a kor divatjának megfelelően tükröződik a regény nyelvében, de 

az orosz alacsonyabb irodalmi stílus nem érvényesül itt. Ez egyébként ismét politikusra és 

publicistára vall, hiszen az orosz nyelvjárásokkal az ember általában Harkovig találkozik, a 

Fekete-tenger térségében vagy az ukrán dialektusok, vagy az Odesszára is jellemző specifikus 

városi nyelvjárás fordul elő.  

 

A harmadik *-al megjelölt lexéma - «Выражение» - kitűnően kifejezi a szerző szándékát, ám 

nem felel meg a szó orosznyelvi használati szokásainak. A „kifejezés” nem birtokos 

viszonyban való használata az orosz nyelvben a „szófordulat” jelentésével bír, pedig a szerző 

a szó helytelen alakjával a belső tudatállapotának külső megjelenítését jelölte meg. A lexéma 

mégis létrejött, sőt csakis ez a lexéma hozta létre az aktuális ábrázolást. Hogy a szerző nem 

véletlenül használta a „kifejezés” lexémát úgy, ahogy a szövegében megjelenik, bizonyítja a 

többszöri alkalmazása. Ugyanis a fordításunk utolsó sora valójában csak egyik tematikai 

kerete a szövegegységnek, amely ugyanezzel a lexémával kezdődik: „A kifejezése 

fokozatosan változott, befelé távozott, valamilyen koncentrált feszültség jelent meg a 

szemében, mintha épp most készülne megélni az örömteli fájdalmat”. Mi ez, ha nem egy erotikus 

leírás? És minden helytelenséggel együtt talán jobb itt a „kifejezés” szó, mint mondjuk: „az 
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arc kifejezése”, vagy egyszerűen „az arca”. Meg kell jegyeznünk, hogy a „Modern orosz 

nyelv szótárában” találtunk egy irodalmi példát a „kifejezés” szó Jabotinsky regényéhez 

hasonló alkalmazására: Tolsztoj „Anna Karenyinájában” van egy hely, ahol a szóban forgó 

lexéma ugyancsak önállóan és nem a birtokos szerkezet részeként jelenik meg, ám Tolsztoj 

ezt a szót nem konkrétan egy emberre, hanem általánosságban használta.
18

 

 

A „kifejezés” szó Jabotinsky-féle használata nyelvileg tehát szabálytalan, de pszichológiailag 

helyes, és a szövegben is helyen való. A szerző ugyanis nem a szívügyekről ír itt, hanem a 

lelki állapotokról – jungi értelemben véve, aki szerint a lelki világnak nem az érzelmekhez, 

hanem a tudatállapotokhoz van köze, és így a lelkiek közelebb is kerülnek a gondolathoz és a 

szóhoz, mint az érzelmek.
19

   

 

A harmadik jelölés - „borzasztóan” szónál – azért került be a mondatba, mert az eredeti 

lexémára – az orosz nyelvű szövegben itt „сладко”, azaz „édesen” áll - egyelőre nem 

találtunk megfelelő fordítást. Ez a lexéma mintegy visszhangja a korábban már idézett 

örömteli fájdalomnak, és hozzátartozik a szöveg erotikus hangulatának palettájába, valamint 

Jabotinsky sajátos orosz nyelvi memóriájába. A különbség az első szabálytalansághoz képest, 

hogy most már a szintaktikai és nem a morfológiai szintről van szó. Nyelvpatológiailag 

ugyanis fontos meghatározni, milyen nyelvi szinteket érintenek az eltérések – így lehet 

megállapítani, hogy beszélhetünk-e a nyelvi disszociációról, amely a tudatállapotok 

disszociációját tükrözi. Az itt bemutatott három szabálytalanság inkább azt tükrözi, hogy 

jóllehet Jabotinsky ismerte és fel is használta a 19. század végi – 20. század eleji orosz 

irodalmi mintákat, ám ezeket sajátos nyelvi környezetbe építette be.  

 

A1 – fragmentum: 
„Mint korábban ott a csónakban, most is úgy rémlett, hogy a fejemben és a mellemben minden 

ideg remeg, mintha most szólalna meg a húr. Nem voltam gyerek; Rómában, egyszer egy 

holdfényes éjszakán az őrült festő beengedett a stúdióba, amikor Lola csocsára, il piu bel torso a 

piazza di Spahna, modellt állt neki shakespeare-i koldusnő pózában a legendás király lábai előtt; 

de ugyanszintén csak a holdfénybe derekig öltözött Lola sem volt szebb Maruszjánál. Ismét az 

ajkamhoz emeltem kezét, így tette ezt a király is arról a festményről. 

- Erre szükségem volt, - suttogott Maruszja, nem haragszik?” 
 

E jelenet után a hősök egy darabig tegeződtek, majd visszatértek a szokásos magázódásra. A 

fejezet szövegének fordításában megőriztük a jellegzetes zsúfolt punktációt, amely talán a 

túlszervezettség jele: azt jelzi, hogy Jabotinsky mindent pontosan meg akar határozni, sőt 

értékelni, és az értékelését az olvasónak minél pontosabban akarta elmagyarázni. Saját 

szempontjának igazságában nem is kételkedett. Jabotinsky igen gyakran alkalmazta a pontos 

vesszőt, ami nem annyira a szépirodalomra, mint az újságírásra jellemző. Ennek érdekes 

példája Gorjkij írásai: a regényében alig volt pontos vessző, ám annál többször fordult elő a 

cikk-sorozataiban. 

 

 

A levelek, amelyek a végső magyarázatokat tartalmazták 
 

A regény keretében a szerző szívesen nyúlt a levélhez, mint olyan formai elemhez, amely 

ugyancsak arra szolgál, hogy az eseményeket statikusan, képszerűen rögzítsük. Az orosz 

irodalom mindig is szívesen alkalmazta ezt a szövegszervezői formát, a romantikusok 

úgyszintén (vö. Tatjána levelét Anyeginhoz). Maruszja három leveléből kettőnél állunk meg. 
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A regény belső életének kronológiájában a második levelet a „Nincs rendben” című fejezet 

tartalmazza, sőt a fejezet első része ebből a levélből áll. A főhősünk a fejezet második 

részében Ábrám Mojiszejeviccsel találkozik a fodrásznál, aki felolvassa testvérének levelét, 

majd érdekes részleteket mesél Milgrom család múltjából, és ez is Maruszjával áll szoros 

kapcsolatban; a könyv vége felé Maruszja a legfontosabb szereplővé válik, és majd csak a 

halála után váltja őt fel rövid időre Torik, a fiatalabbik öccse.  

 

Jóllehet szinte képtelenség, mégis megpróbáljuk röviden összefoglalni Maruszja sorait. A 

levele arról szólt, hogy eléggé belefáradt a boldog családi életbe, hiányzott a flörtök erotikus 

feszültsége, és ezért magához hívta a tárcaírót (a főhősünket), hogy legyen mellette valaki, 

akin kipróbálhatja bájait. Bár – így szól Maruszja a levél végén - mindketten tudják, hogy ezt 

„a regényt” nem fogják végigírni. Csak egyetlen egy fejezet készült el „regényükből” – és ez 

volt Maruszja legszebb éjszakája. „De folytatása nem lesz, ne féljen és jöjjön.” A főhős 

elhatározta, hogy elmegy látogatóba, és egy táviratot adott fel Maruszjának: „Érkezem kedden 

egy hétre”. Erre a látogatásra már nem kerülhetett sor.  

 

A „Maruszja vége” című fejezet második része a hősnőnk „túlvilági leveléből áll”. Rögtön az 

elején a szerző Maruszja hajdani szavait idézi egy nyelvtani szabálytalansággal: „Сни 

меня...” „Álmodni” ige az orosz nyelvben nem tárgyas, ezért ilyen formájú beszédjel 

tulajdonképpen nem is jöhet létre, mert nincs hagyományos jelentése. De a szerző 

elmagyarázza ezt a hibát, amely a nagyon bizalmas kapcsolatra utal, hiszen itt egyfajta intim 

nyelv jön létre kettőjük között: „Álmodj meg engem…” Már írtam erről: igazából soha semmivel 

sem álmodok, így éjszakánként, saját magamat ringatom álomba, és közben néha álmokat találok 

ki. Vagy mondjuk leveleket, amelyeket soha senki sem írt, például a túlvilágról.” 
 

A kitalált levélben Maruszja számolt be – belülről! – halálának részleteiről. Némelyik eltért 

Strok hivatalos beszámolójától. A görög szomszédasszony nevének apai része eredetileg más 

volt, de a szerző álmában a nőt Kalliopa Sztamatievnának hívták Kalliopa Nesztorovna 

helyett. Igaz is: „Nesztorovna” nem illett volna a képbe, hiszen Nesztor egy görög hős volt, 

miközben Sztamatej egy keresztény mártír, akinek a pravoszláv naptár szerint augusztus 16-

án (vagy 29-én) az emlék napja. Talán az időpontra való utalás volt a fontos? Minek ekkora 

kerülő? Vagy azt akarta ezzel kifejezni, hogy Maruszja hű maradt a vallásához, mint az a 17. 

századi Konstantinápolyban meghalt mártír?  

 

A levél középső részét az önkezű deheroizálás alkotja: Maruszja ugyanis azt magyarázta itt, 

hogy csak kívülről nézett ki a dolog úgy, mintha tudatosan meg akarta volna menteni Miskát, 

a nagyobbik fiát. A halál nem heroikus, nem szép – természetellenes és fájdalmas. Amikor a 

láng elkapta ruháját és elég gyorsan elterjedt a testén, valójában a szörnyű fájdalmakat élte át. 

A fájdalom ellen próbált cselekedni, hogy ne tétlenül fogadja azt, hiszen ez a fogalom 

„undorító, lealacsonyító”. „A legpasszívabb tapasztalat a világon, valahogy rabszolgai: te semmi 

sem vagy, téged meg sem kérdeznek, valaki kínoz. A szülést is leginkább ezért nem szerettem, 

mert sértő, a megaláztatás miatt. Faragatlan tuskóvá válik az ember emiatt, állattá lesz minden 

szégyenérzés nélkül, hadd lássa mindenki, hadd hallja az egész kis városka…nem kell, kedvesem, 

ne kérdezzen erről. Nem volt ez jó.”  

 
Maruszja gondolata utolsó pillanatig az volt, hogy ez nem vele történik, hogy mind ez csak 

semmiség, és a dolog mindjárt elmúlik, és minden újra a régi lesz.  

 

„Egy szóval – elmúlt, és nem érdemes erről beszélni. 



 46 

Egy valamiről talán érdemes beszélni. Természetesen, megértem, hogy az embereknél ezt 

„hősies asszonynak” hívják. Az első szónak semmi köze ehhez a történethez, a lényeg a második 

szóban van”. 
 

Már 1903-ban, vagyis 23 évesen a nemzeti nevelés kérdéseiről tárgyalva Jabotinsky 

megfogalmazta, hogy a zsidó nő – a zsidó ember szimbóluma. Később a „Betári eszmében” is 

külön foglalkozott a nők az új zsidó társadalomban elfoglalt szerepével. Jelen dolgozatban 

külön nem vizsgáljuk Jabotinsky politikai szereplését, hanem elsősorban a regényírói 

tevékenységéről diskurálunk, ezért nem is bonyolódunk be az említett publicisztikai írások 

vizsgálatába. Megjegyzendő, hogy a regénybeli élet akkoriban még mindig az 1909. évet írta, 

vagyis azt az évet, amikor Szerjozsával is történt az a bizonyos szerencsétlenség. Döbbenetes, 

hogy a szerző milyen részletesen írja le az egyes eseményeket, miközben másokon (többnyire 

a nagy „kinti” történéseken) csak átlapoz. Maruszja halálának időpontjáról és körülményeiről 

olyan részletességgel számol be, hogy felmerül a kérdés, ismerte-e ezt az asszonyt, vagy csak 

az újságcikkek alapján rekonstruált egy esetet. A bűnügyi krónikára Jabotinsky szövege 

azonban csak részben hasonlít, és ez az összehasonlítás is egy külön kutatás témája lehetne. 

 

Maruszja „túlvilági levélének” utolsó részében a szerző a nők ú.n. lojalitásának (talán 

hűségének) témáját veti fel, hangoztatva, hogy minden nő, beleértve az anarchista Likát is, 

képes a férfiak iránti lojalitásra. Hogy mit jelent a lojalitás, ezt elmagyarázni se Maruszja, se a 

szerző nem tudta, csupán azt fejtette ki, hogy a nő egy igazi támasz az életben: „és ha mindenki 

elárul, és elhagy, és nem lesz, mire támaszkodni – keress magadnak egy nőt és támaszkodj rá”. 
Talán itt is inkább arról van szó, hogy a szerző saját vágyait tükröztette Maruszja alakjában: 

valódi életben Jabotinsky valószínűleg nem túl sok időt töltött a családdal, pedig szüksége 

lehetett a biztonságos, meleg házi tűzhelyre, ahova mindig visszatérhetett, és ahol nem kellett 

keménynek és fárasztóan „férfiasnak” lenni.  

 

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy minden szépítés ellenére, Jabotinsky (legalábbis az „Öten” 

regényének szerzőjeként) a nőt a nagyjából férfias világ szükséges kényelmi kellékének 

tekintette. Ez a szemlélet megfelelt a zsidó vallási közösség jellegének, de a 20. század 30-as 

éveinek általános szemlélete sem sokban különbözött ettől a felfogástól.  

 

 

Torik csillaga 
 

Maruszját eltemették. Édesapja hét napig ült a nappali szoba padlóján és olvasta Job 

történetét, ahogy illik. Nagyon csendes és nyugodt volt, és többet beszélt Jóbról, mint 

Maruszjáról. Kikérdezte főhősünk véleményét is, aki erre nem tudott válaszolni, mivel Jóbot 

nem is olvasta. Milgromék idősebb generációjának naiv zsidó identifikációja merőben 

különbözött a főhős kategorikus állásfoglalásától, aki az identifikáció kérdésében elsősorban 

nem a Tenachi példákra támaszkodott. Ignác Albertovics a Kádisról beszélt, hogy ez milyen 

nagyszerű szöveg: nincs benne semmi más, csak I ten dicsőítése. Az emberi részvét - 

nyilvánítás pedig ezzel szemben olyan, mint a bókolás. De hogyan is lehet dicsőíteni a 

Mindenhatót akkor, amikor a legdrágább kincsét veszi el az embertől? Ignác Albertovics 

szerint mindezt rabbi Akiba találta ki, hogy Sátánt bosszantsa. És mindezt azért, mert I.ten és 

a zsidók üzlettársak, vagyis közös az ügyük.   

 

Torik illedelmesen kivárta a gyász hét napját, majd lépett: bejelentkezett a főhősnél, hogy egy 

személyes és jelentőségteljes ügyről tárgyaljanak. Az ügy Torik kitérése volt. Nem is a 
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tanácsért fordult a tárcaíróhoz, hanem segítséget kért abban, hogy valamilyen módon 

előkészítse „az öregeket”.  

 

„Szeretném, ha megértene: nem kérem, hogy igazoljon, csak értsen meg. Ha hajlandó 

meghallgatni, igyekszem pontosan kifejteni álláspontomat, hogy egyik súlypontot se mozdítsam el 

helyéről. Ez nem is nehéz, mindezt már régen és minden oldaláról megfontoltam: már a gimnázium 

ötödik osztályában. Tehát nincs kifogása?” 

 

A főhős hajlandó volt meghallgatni, de azon gondolkodott el, hogy amikor Torik ötödik 

osztályba járt, egyszer a szobájában egy héber nyelvtankönyvet, vagy Graetz „Történelmét” 

látta. „Alapos fiatalember, lelkiismeretes: ha valamit át kell gondolni, a forrásoknál kezd”. Torik 

igen bőven, de pontosan adta elő az ügyet. Bevezetésül elmondta, hogy a kitérés kérdéséhez 

nem érzelmileg, hanem racionálisan viszonyul. A racionális gondolkodáshoz pedig bizonyos 

óvatosság is tartózik. Óvatosságból, vagy jobban mondva az okos előrelátásból hagyja el a 

zsidóságot, amelyet egy süllyedő hajóhoz hasonlított. Nem olyanhoz, amely hirtelen 

szenvedett volna egy hajótörést, és amelyen esetleg még nők és gyerekek maradtak, akiket ki 

kellene menteni. Ha ez így lett volna, Torik – egy talpig úriember – nem menekült volna. Ám 

itt olyan hajóról van szó, amelyről szinte mindenki már elmenekült, vagy legalábbis a 

gondolatokban már nincs rajta. A hajó kellemetlen, piszkos, szűk, és valójában sehova sem 

megy, hanem mindenki unja. A hajó körül rengeteg a mentőcsónak, és azokon mindenkinek 

jut egy-egy hely. Hát, ez a helyzet. 

 

Torik leírása nagyon hirtelen és kegyetlen volt. A tárcaíró meg is kérdezte, honnan ezek az 

ismeretek a zárt zsidó társadalomról, hiszen Torik nem ismerhette a gettót. És íme: a gettó 

beszédes jeleinek Torik a házban tolongó diákokat tartotta, akiknek Maruszja, de ő maga is a 

vizsgákra való felkészülésben segített. A „pinszki mocsár leszármazottait” (így nevezte 

Szerjozsa a litván fiatalembereket) tanulmányozva, Torik összefoglalta a diagnózist, a 

szétzüllés jeleit: „A zsidó nép szétszóródik a világ minden tájára és soha többé sem talál vissza 

önmagához”. Sem a Bund, sem a cionizmus nem jelenthetnek megoldást: a Bund azért nem, 

mert fél a nagyobb megrázkódtatásoktól, a cionizmus pedig nem más, mint az asszimiláció 

felé vezető út. Majd 25 év múlva – mondta Torik – a Ción is eltűnik, és maradt a vágy, hogy 

olyanok legyünk, mint minden más környező nép.  

 

Torik olyan alaposan készült fel a kitérésre, hogy mindenre kimerítően tudott válaszolni. Saját 

családját is gondosan elemezte és kiderítette, hogy a dekadencia a fő elemzője. Ezzel Torik 

sohasem akart azonosulni, hiszen „építkezni” szándékozott, mert ilyen a természete. 

Befejezésül közölte, hogy már a templomot is kiválasztotta. Fontosnak tartotta, hogy semmi 

exotikum a dologban ne legyen, hiszen nem a vallás miatt tér ki. A vallás csak egy szükséges 

alapzat, amelyre építhetett. 

 

Ezzel a szerző be is fejezi Milgrom család történetét. Torik a család legrendezettebb tagja, a 

végtelenségig pedáns és az embertelenségig megfontolt, „rendes ember” volt. Az öreg Ábrám 

Mojiszejevics egy kígyónak nevezte, mert olyan sima, hogy kicsúszik. A regény főhőséről is 

az a benyomásunk alakul ki, hogy egy meglehetősen megfontolt és korrekt fiatalember. Torik 

és a tárcaíró látszólag nem álltak messze egymástól, de az új, öntudatos zsidó értelmiség két 

merőben ellenkező pólusát képviselték: az egyik az asszimilációt, a másik a disszimiláció 

útját választotta önszántából.  
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