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A középkori itáliai zsidó költő, Manoello költészete talán a középkori zsidó irodalom 

egyik legellentmondásosabb életműve. Az œuvre a zsidó hagyomány felől olvasva 

gyakran meghökkentőnek tűnik, azonban Manoello költészetének könnyed, csúfo-

lódó, és semmit sem tisztelő hangneme egy költői szerep, az udvari bolond/bohóc 

szerepének kontextusában legitim olvasatot nyerhet. Erre a szerepre több tanulmány 

is rámutat, azonban Mihail Bahtyin karneválelmélete további szempontokkal 

szolgálhat az életmű megértéséhez és elhelyezéséhez. Bahtyin a karneválelmélet 

keretein belül értelmezi a bohóc és az udvari bolond szerepét is, aki a világ felfor-

dultsága mellett az élet és a világ teljességét is képviseli, amelyben a magasztos és a 

nevetséges, a fennkölt és az alantas, az igenlés és a tagadás egymást egészítik ki. Az 

udvari bolond, a bohóc bármit kimondhatott, és bármiből csúfot űzhetett, ha tartotta 

magát a bolondozó hangnemhez. Ugyanehhez a regiszterhez tartozott a parodia 

sacra, azaz a szentségparódiák, imádságparódiák műfaja is. A zsidó hagyomány 

kontextusában a purim tekinthető a karneváli szellemiség megfelelőjének, és egyes 

kutatók, például Eli Rozik szerint a purimspíl kialakulásában nagy szerepe volt a 

középkori spanyol zsidó irodalom paródiáinak is, amelyekre a karneváli irodalom 

gyakorolhatott hatást. Manoello és általában a zsidó közösség a középkori Itáliában 

outsider volt, és költészetében, illetve a többségi társadalom reneszánsz irodalmi 

köreivel való kapcsolatában az általa felvállalt szerepnek és a Másikról alkotott 

képnek is szerepe lehetett. Egyes verseiben, mint a L’Amor non lesse l’Ave María, a 

három nagy világvallás előnyeit taglaló verse vagy a guelfi–ghibellini háborúskodás 

kimeneteléhez igazodó kiváró álláspont hetyke hirdetése egyszerre mutatják meg a 

dolgok természetének színét és fonákját a karneváli szellemiség jegyében, és 

egyszerre tartanak tükröt az emberi természet elé is, kimondva azt, amit csak a 

bolond mondhatott ki. Ebből az olvasatból érthetővé válik irodalmi fogása is: Dante-

imitációként írt makámájában lelkesen fogadják a mennyben mint nagy nevettetőt. 

Ugyanakkor Bahtyin szerint a groteszk megszabadítja a világot félelmetes 

vonásaitól, így lehetséges, hogy a Manoello által játszott szerep saját, zsidó 

közössége számára is lehetővé tette, hogy könnyebben éljék meg marginalizált 

csoport státuszukat. Előadásomban azt vizsgálnám, hogy a karneváli elmélet, annak 

udvari bolond/bohóc olvasata mennyire legitim értelmezése Manoello költészetének 

és költői személyiségének, pszichológiai értelemben összefüggésbe hozható-e a 

Másik képzete komplex értelmezésével, és hogy mindez mennyiben egyeztethető 

össze a zsidó hagyománnyal.            
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