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Az andalúziai zsidó költészet egyik legnagyobb alakja, Jehuda Halevi halálának a 

legendája a zsidó irodalom- és kultúrtörténet talán egyik legjobban ismert legen-

dája. A történet még Heinrich Heinét is megihlette, és Jehuda Halevi személyét a 

par excellence romantikus költő pozíciójába helyezte – természetesen nem a 18-19. 

század fordulóján kezdődő, és a 19. századot végigkísérő romaticizmus 

értelmében, hanem egy olyan személyiségtípus középkori képviselőjeként, amely 

ellentétben a saját valóságában és korával harmóniában élő „klasszikus” 

személyiséggel, idegennek érzi magát valóságában és elvágyódik onnan. A Gedalia 

ibn Yahya által 1586-ban leírt legenda az életrajz hiátusait Halevi költészetének 

projektálásával tölti ki, ezzel azonban pontos értelmezését adva Halevi cionida-

költészetének. Megdöbbentően hasonló legenda szól Halevi egyik kortársáról, 

a trubadúrköltő Jaufre Rudelről. Rudelt vidája, azaz a költői életmű értelmezéseit 

integráló egyfajta életrajza szerint szintén sóvárgása tárgya késztette utazásra, akit 

azonban Halevihez hasonlóan csak megpillanthatott halála előtt. Rudel legendáját 

Heine is feldolgozta, de a két történet közötti rendkívül erős egyezéseket nemcsak 

a Halevit a trubadúrokkal rokonító Heine, hanem olyan kortárs tudósok is észre-

vették, mint az andalúziai arab, héber és neoromán irodalmat kutató amerikai 

María Menoçal vagy a trubadúrlíra francia szakértője, Michel Zink. Lehetetlen 

kimutatni, hogy Gedalia ibn Yahya ismerte-e Rudel vidáját, vagy hogy Halevi 

legendája már a 12. század második felében megszülethetett, elterjedt, és hogy 

Rudel vidájának írója ismerte-e. Valószínű azonban, hogy ebben a tekintetben nem 

is kell hatásokat és átvételeket keresnünk, és – Halevi esetében a zsidó hagyomány 

mellett – érdemes a pszichológia és a kultúrantropológia felől is megközelítenünk 

az életműveket. A Halevi által érzett hiátus a galut, az Örökkévalótól való távolság 

következménye, így vágyódása, és a vágyódásának célja és iránya a a zsidó költőé, 

de a hiátus érzése és maga a sóvárgás érzése pszichológiai folyamat, amely 

összefügg a lacani „présence faite d’absence”, azaz a távollétből születő jelenléttel, 

hasonlóan a Jaufre Rudel költészetét jellemző „amor de lonh” iránti sóvárgással. 

Az előadásban a korabeli világirodalmi párhuzam vizsgálata mellett arra keresem a 

választ, hogy a pszichológiai szempontú irodalomelemzések  tudnak-e releváns 

szempontokat nyújtani Halevi költészetének és költői személyiségének megértésé-

hez, és mennyire lehetnek relevánsak egy zsidó költő vallásos költészetének 

elemzésekor.  

 

 

 


