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CLAIRVAUX-I SZENT BERNÁT:
A KEGYELEMRŐL ÉS A SZABAD
ELHATÁROZÁSRÓLiHOGYAN
SZERESSÜK ISTENT?

Clairvaux-i Szent Bernátnak, a 12. századi, utol
só nagy monasztikus teológusnak az életművé

ből keveset olvashatunk magyarul. Ezt a hiányt
pótolja a Kairosz-Paulus Hungarus kiadónál
megjelent kötet, mely Bemát két kisebb terjedel
mű, ám annál fontosabb teológiai rn űv ét tartal
mazza magyarul: A kegyelemről és szabad el
határozdsr61 CÍműt (De gratia et libera arbitrio),
amely először most jelent meg magyarul, illetve
a Hogyan szeressuk Istent? (De diligendo Deo - ez
utóbbi egyébként már olvasható volt magyarul a
harmincas években, Dombi Márk fordításában) .

A kegyelemről és a szabadságról szóló mű a
szerző legjelentősebb, szorosabban véve dog
matikai írása (persze maga Bemát nem nevezte
volna annak): benne az isteni kegyelem és az
emberi szabadság viszonyának örök teológiai
problémáját boncolgatja, lényegében az ágosto
ni hagyományt követve. Nem szisztematikus
traktátusról van sz ö, és nem merül itt fel a ké
sőbbi, tomista-molinista vita kérdésfeltevése
sem, amely Bemát korától eltérő teológiai és
dogmatörténeti kontextusban az isteni kegye
lem hatékonyságát, az isteni előretudást és az
ember szabadságát akarta összeegyeztetni, a
megigazulás kegyelmének elfogadásában. Ezzel
szemben a doctor mellifluus érdeklődésének

homlokterében - ma azt mondanánk - az
antropológia áll, az ember istenképisége és Is
tenhez való hasonlatossága, a Ter 1,26 alapján.
Az istenképiség szerinte a kényszertől való men
tességben áll, ami a liberum arbitrium (a kötet
terminológiája szerint "szabad elhatározás"):
kényszertől mentes beleegyezés valamilyen
tettbe az ész ítélete alapján. A liberum arbitri
umot, tehát az istenképiséget az ember nem ve
sz ítheti el. Az Istenhez való hasonlóságot azon
ban Adám elvesztette az eredeti bűnben, a meg
váltott ember pedig a kegyelem által kaphatja
vissza: ezt a similitudot Bemát a bűntől és nyo
morúságtól (miseria) való szabadságnak felelteti
meg . Ez utóbbi majd csak a mennyországban
valósul meg, a misztikus tapa sztalat viszont
közvetítheti egy időre a szemlélődőnek a föl
dön . Bemát tehát a szabadságot elsősorban a
külső kényszertől való mentességben l átja. (A
képmás és hasonlóság teóriáját ettől meglehető-
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~en eltérő módon fejti ki egyébként az Énekek
Enekéről mondott 80-82. besz éd ében.)

Talán az előbbi műnél is nagyobb hatást
gyakorolt az utókorra a De diligendo Deo, mely
az ön- és Istenszeretet négy fokozatát bemutat
va (önszeretet, az ember saját maga miatt szere
ti Istent, önmaga miatt szereti Istent , végül pe
dig önmagát Isten miatt szereti) írja le a keresz
tény útját az Istennel való egyesülés felé.

A magyar fordító, Németh Csaba igen gon
dos munkát végzett (egy-két vitatható kifejezés
től eltekintve, így például a concupiscentia bevett
magyar megfelelője "rendetlen kívánság" és
nem "vágyakozás" - 95. és passim) a Sources
Chrétiennes latin szövege alapján, amelyet beve
zetés és bőséges magyarázó jegyzetek is kiegé
szítenek. A kötet kis hiányossága, hogy a beve
zető csak a De gratiaról sz ól, a De diligendo
Deoról csupán futólag. Azt pedig csak sajnálhat
juk - bár ezt nyilván terjedelmi okok magya
rázzák - , hogy nem kétnyelvű kiadás készült.
(Ford. Németh Csaba; Paulus Hungarus- Kairosz
Kiad á, Budapest 2(02)

DEÁKVIKTÓRIA HEDVIG

STUDIA PATRUM
A Magyar Patrisztikai Társaság I.
konferenciája az ókori kereszténységról
(Kecskemét, 2001. június 21-23.)

A patrisztika tudománya az ókeresztény törté
nelem és irodalom azon korszakát tanulmá
nyozza és kutatja, amikor a teológia még nem
bomlott szakágazatokra és nem szakadt el (töb
bé vagy kevésbé) a lelkiségtől. Az ezzel az idő

szakkal való foglalkozás művelőjétől megköve
teli a nyitottságot, a sokféleségre való odafigye
lés képességét és a különböző kérdések sokol
dalú vizsgálatára való hajlandóságot. Ugyanak
kor a patrisztika művelése elképzelhetetlen tu
dományos vitaf órumok, illetve a kutatók kőzőt

ti folyamatos párbeszéd és együttműködés nél
kül, még akkor is, ha a felfogások és a kérdések
megközelítése esetenként, illetve személyen
ként különböznek.

A Magyar Patrisztikai Társaság első konfe
rencia kötete tehát a kereszténység kezdeti idő

szakába vezeti el az érdeklődő olvas ót. ahol az
szembesülhet nemcsak maga a korszak, de an
nak megközelítésének a sokszínűségével is. Dó
sai Attila szerint "éppen ez a sokszínűség je-



lentheti a gazdagságot" és vezethet el nemcsak
a szöveg, de egymás teljesebb megértésére,
amely magában foglalja - minden vélemény
különbség ellenére és azon túlmenően is - a
másik megbecsülését (Elősz6, ix), A tudományos
munka ugyanis nem más, mint állandó és folya
matos építés. A kutató elődei erőfeszítéseire

alapoz és arra törekszik, hogy munkássága gyü
mölcsei az utána következő alkotások használ
ható és megbízható alapjaivá váljanak.

Kétségtelen, hogya recenzió szűkre szabott
keretei nem teszik lehetővé a harminckét tanul
mányt tartalmazó kötet gazdagságának átfogó
és kimerítő ismertetését. Ennek okáért csupán
néhány, bizonyos szellemi összekapcsolódást
mutató írás említésére szorítkoznék. Ez az
egyes tanulmányokat összekötő kapocs pedig
nem más, mint az első keresztény századok
egyik legmeghatározóbb lángelméjének, Órige
nésznek a személye.

A konferencia kötet Nemeshegyi Péter
Órigenész Istene és a Biblia Istene (1-11) című ta
nulmányával indul, amelyben a szerző felveti
Isten és a Szentírás kérdését, illetve ismerteti az
órigenészi egzegétikai módszereket. "Órigenész
biblikus teológus" (1) volt, akinek életét és mun
kásságát teljes egészében az "Isten szavá"-nak a
jobb és pontosabb megértésére való törekvés ha
tározta meg és télrötte ki. "Azok a módszerek
- írja a jezsuita tudós -, ahogy Órigenész az
egész Szentírást a jó Isten jézusi kinyilatkoztatá
sával igyekezett egyeztetni, részben elavultak.
Mégis sokkal jobb hatása volt az ő egzegé
zísének, mint azokénak. akik minden jézusi új
raértelmezés nélkül ószövetségi szövegeket
használtak fel arra, hogya keresztény Egyházba
bevezessenek rég elavult viselkedésmódokat:
boszorkányüldözést, vallási vétkekért kimért
halálbüntetést, teokráciát, vallásháborúkat, erő

szakoskodást" (9-10).
Nemeshegyi Péter tanulmányát szerencsésen

követi és egészíti ki Kránitz Mihály Krisztusem
beri lelke Origenésznél (De principiis 2,6) (13-42)
című írása, amely a Szentírás és az elméleti fej
tegetés között fennálló szoros kapcsolatról ta
núskodik az ókeresztény korban. Ezen kor s~er

zőinek teológiája ugyanis mindenekelőttaz Irá
sokban gyökerezik. A tanulmány elsősorban a
Jézus istensége és embersége közötti kapcsolat
órigenészi kifejtését elemzi. Az alexandriai szer
ző volt ugyanis az, aki a Szentírásból "világo
san kifejtette, hogy Jézusnak nemcsak teste, ha
nem emberi lelke is volt, és elsőként pontosítot
ta a kőztűk fennálló viszonyt" (13).

Az Origenészhez még valamiképpen kap
csolódó néhány tanulmány már nem magával a
szerzővel foglalkozik, hanem csupán érintőle-
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gesen érzékelteti az általa kifejtett gondolatok
továbbélését, továbbvitelét. illetve azok hatását
a későbbi korokban, hiszen sem barát, sem pe
dig ellenség nem tudta kivonni magát az ő be
folyása alól. A következő írásokat lehet elsősor
ban ide sorolni: Somos Róbert: Megjegyzések
Evagriosz Szentháromság-tanához (115-119); Tóth
Péter: A koraközépkori szerzetesi hagiográfia problé
mái: a Historia monachorum in Aegypto külön
böző nyelvű recenzi6i (121-141); és Orosz Atanáz:
Tüposz és anagógia Maximosz hitval/6J6nás-kom
mentárjában (159-165).

Vitathatatlan, hogy a kiragadott tanulmá
nyok csupán töredékét képezik a kötetnek és
elsősorban a személyes érdeklődés szubjektív
kritériumát tükrözik. Ezért aki az ókeresztény
kor iránt érdeklődik, semmiképpen ne hagyja
figyelmen kívül ezt a kiadványt, amely szerte
ágazó és sokszínű ismeretanyaggal gazdagít
hatja az olvasó tudástárát. (Szerk. Nemeshegyi
Péter és Rihmer Zsolt; Szent István Társulat, Bu
dapest, 2002)

JAKAB ATTILA

NAGY GÁSPÁR: EZREDVÁLTÓ, SŰRŰ
ÉVEK

Nagy Gáspár - hadd használjam ezt a mára ki
veszőben lévő fogalmat - ízig-vérig alanyi köl
tő. Nem "formálgatja"r írja a verset, amint ihlete
diktálja. Mi sem áll távolabb tőle, mint az olva
só elbizonytalanítása, egyértelműen. azonosu
lásra késztetően fogalmaz, s nem kisebb fel
adatra vállalkozik, mint "szentekbőlépüenifalat".
S mert manapság a szenteknek nincsen nagy
becsülete a közéletben. hát újra nekírugaszko
dik, hogy felmutassa az igazi lelki és közéleti
értékeket, hogy megvalósíthatónak. követhető

nek mutatva őket, arra serkentsen. ne adjuk föl,
keressük meg és mondjuk ki a hiteles szavakat,
mert akkor velünk lesz az Ur. Amint a Jelenits
Istvánnak ajánlott Szelíden súlyosban írja: "Fi
gyeltem,ha sz61: nagy csöndet teremt. I Ha ír: vilá
gos, áttetsző mondatot terem. I Mondom én: maga
lesz a kötelező bravúr, I mikor tetté nő a sz6 és a
lélek szépen el/azul I a hely, bárhol is legyen: temp
lom vagy tanterem, I kiránduláson - R6máig - ~i

ciklinyereg. I Végül is egyremegy: hiszen veleaz Ur,
I a szelíden súlyos szavú van mindig jelen."

Nem merném azt állítaní. hogy Nagy Gáspár
lírájában a szelídség uralkodó szólam, de a sza
vai súlyosak, életünkről, úttévesztéseinkrőlbe
szél, s újra meg újra arra int, hogy kis és nagy
árulások hálójában vergődünk, kiszolgáltatott
ságunkat csak tartásunkkal. jellemszilárdsá
gunkkal ellensúlyozhatjuk. Ezt is félve írom le:



közéleti költészetet művel, azon a nyomvona
lon haladva, amelyen Illyés Gyula járt konok el
tökéltséggel, s amelyről Csoóri Sándort igye
keztek lezavarni. Ez azonban nem jelent után
zást, még kevésbé egyoldalúságot. Nagy Gás
pár lírájában a transzcendens igény teremt
többletet, verseiben újra meg újra érezzük egy
felsőbb világrend értéktöbbletét, számtalan köl
teménye bizonyítja, hogyahétköznapokból afe
lé törekszik, s indulatai leginkább akkor habza
nak föl, amikor azt érzékelik, hogy a fölfelé tö
rekvő ember akadályokba ütközik. Ezek nem
természetes gátak, hanem az erőszakos hatalom
építményei, s korszakról korszakra más alak
zatban jelennek meg, a lényegük azonban válto
zatlan. Ez a fájdalmas, olykor csalódást keltő

tény adja azt az ihleti hátteret, amely a mű szü
letésének indítója, hatását azonban nem magya
rázza, hiszen a megcsalatottság érzését akár új
ságcikkben is meg lehet írni, bár manapság az
ilyen jellegű írásokból többnyire hiányzik az az
irónia, amely Nagy Gáspár szemléletmódjának
fontos eleme. Ami igazán jelentékennyé és a
nagy elődök versvilágához méltóvá teszi költé
szetét, az a jelképiség, a helyzetteremtés ritka
adománya. Jó példája ennek a Hatvan h6nap:
napra nap, amely alcíme szerint az 1998 és 2003
közőtti évek várakozását, reményeit és megcsa
latottságát idézi. A költő a figyelő, a jeladó sze
repébe stilizálja magát, éles kövek, fájdalmat
okozó szívzörejek közé. S akkor, váratlan pilla
natban " ....szabadságos I csillagok hintettek I
gyertyányi fényt fölém I orromig látni engedett I va
lami lázas vakremény II amit a világ üzent I ideaz
ég peremén I nyújt6z6 sziklaél alá... "

Romantikus rájátszások, a Prométheusz-mí
tosz visszaidézése keltik azt az érzést, hogy
örök költői téma, a szabadság megszerzésének
reménye himnikus magaslatokba rántja a költe
ményt. De épp ellenkezően! Fölsejlik a kereszt,
a szenvedés képe, s az elmondottakra szemfö
délként hullik a halál, az elmúlás képzete: "vala
mi célüldöz mint I az öngyilkos hajlamú génekII ba
lek kárvallottjait - I a gerincen túlnun úgyiehet I
már lefelé húz a köd I s talán (valaki) utánamhajít I
egy megváltó követ."

Talán nem túlzás azt állítani. hogya hitből

fakadó meggyőződés erőt vesz a halál képze
tén. De a "halálos lét" tudata itt nem az egyéni
sors lezárását jelenti, hanem a hasonlóan gon
dolkodók sokaságának azt a tudatát, hogy tova
tűnt amiben reménykedtek, ismét "bilincs
egyensúlyokat" kell elszenvedniük, magyarban
,,6va" a magyart, kiküzdve a józanságnak azt Ifa
legfőbb hősi állapotát", amelyről az Illyés Gyula
emlékének szentelt "ezredvált6 sorokban" olva
sunk. Még akkor is védelmezni kell, amikor
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"fáj6 árulások és zajl6 testvérháborúk heveny idejét"
éljük, s az árulásnak, köpenyegforgatásnak jött
el az ideje, azaz megint olyan korszak, amely
ben a költőnek kell őriznie és kimondania so
kak igazságát. "Majd jönnekaztán h6napok I mi
kor ezt némán tűrni kell" - olvassuk az Az
tánban, de Nagy Gáspár nem néma: .nem mélt6
hozzánkmár IIazokután... I ami megtörtént velünk
II a félelem." - vallja dacos elszántsággal.

Nagy Gáspár versei azonban azért is meg
rendítő hatást keltenek, mert aktualitásaik nél
kül is érezni bennük az örök emberit, azok a
kérdések, megállapítások merülnek föl ben
nünk, amelyek a költészet kezdeteitől foglal
koztatták az alkotókat. Megfogalmazásukban
azonban érezni a szókincs megújításának szán
dékát, a bölcsmondások örökérvényűek,de épp
egy-egy újszerű fordulat teszi korszerűvé őket:

"Ami6t tudván tudom a sorsom I hallgat61agosan
egyezséget kötöttem I a Halál angyalával (vagyördö
gével) I ő nem emliti nevem I s én sem beszélek r61a
senkinek I és titkunkat nem fedi-szegi I semmilyen
záradék homálya II az6ta csöndben járok-kelek I még
mosolygok is olykor I ahogy mondták már I annyian
előttem I sorsukkal megbékélt I kiszemelt (gyáva?)
haland6k: I minden nap ajándék..." (H[1])

Mintha elmesélné a halállal kötött egyezsé
gét. Ám az elmondottakat más összefüggés
-rendszerbe rántja egy-egy váratlan szószerke
zettel. Ilyen például a "Záradék homálya", vagy a
halandókra vonatkoztatott, megkérdőjelezett

gyáva jelző. Ez az egyetlen kérdőjel új dimenzi
óba röpteti a költői közlét. Tényleg gyávák va
gyunk, mert belenyugszunk a halálba, mint "ki
szemeitek"? Vagy meg kell békélnünk sorsunk
kal, abban a tudatban, hogy .rninden nap aján
dék"? Nagy Gáspár verseinek egyik titka, hogy
egyéni olvasatok sokaságát teszik lehetővé.

Még azok is, amelyekben a közlés látszólag
egyértelmű: "Tudod majdvége lesz I - egyszer
I ahogy igértem II Ha marad valami - szavad 
imádkozz értem!"(Falnak fordftott magántriptychon
III.) Itt a gondolatjelek közé ékelt szavaknak is
súlya, külön jelentése van, arról nem is szólva,
mekkora ellentét feszül a két versszak (közlés)
kijelentő és felszólító tónusa között. Ez a hangu
latváltás, amely nemcsak ebben a versben fi
gyelhető meg, lényegesen fokozza a hatást, nem
is szólva arról, hogya halál súlyát csökkentheti
az imádság. S a halál sok esetben csak a test el
múlását jelenti. A lélek sugallata velünk marad.
Az igazán nagyok, akiket vezérlő csillagának
mond, "állnak... az iMben". Mint a nemzet tanító
ja, Németh László: "Így vezetgetett engem is: I kései
didergő diákot, / szemétgyötrető lámpafénynél I szólt
a romolhatadan katedráról: I fedezzem fel a világot!"
(Ejszakáimban lámpafény)



A kötet egyik legszebb verse az Álom. A köl
tő ifjúságának éveit idézi benne, a mára már ha
lott költőket és tévedhetetlen lektorokat, a
"Newyork-palotát" és a .xsilláro» Ó-Hungáriát".
Akár egy halálmenet is lehetne, pokolba tánco
lók színes csapatával. De a megszépítő emléke
zet angyalokat idéz: "a liftben mindig Angyalok/
nyomták a gombokat / csak néha volt áramszünet /
szálltunk zuhantunk / (.. .) nem folytatom ... mert /
bepárásodik szemem (és sziuem),"

Igen, ez az igazi költészet. A szív és a szem lí
rája. Látni a rosszat, kibeszélni, s közben a szép
re és a jóra figyelni. Ez Nagy Gáspár tudománya.
(Széphalom Könyvműhely, Budapest, 2(03)

RÓNAY LÁSZLÓ

NÉMETH GYÖRGY: A MOZGÓ VILÁG
TÖRTÉNETE 1971-1983

Megjelenésétől, sőt még korábbról, amikor fel
merült egy "fiatal írók - fiatal művészek" lap
jának szükségessége, szinte napjainkig témája a
magyarországi irodalmi közvéleménynek a
Mozgó Világ"ügye". Mert ahogy ügy volt egy
új, fiataloktól fiataloknak szánt folyóirat megin
dítása, úgy többször is üggyé vált megjelenése
idején, ez a szerkesztőség menesztésekor kulmi
nált, s ügy is maradt. S hogy üggyé vált, az ki
zárólag a kultúrpolitikán, sőt a politikán mú
lott, amely képtelen volt átlépni saját árnyékát,
s ideológiai ellenőrzéssel leplezve igyekezett a
hatalmát biztosítani. Nem a Mozgó volt az
egyetlen, amely ennek a hatalmi törekvésnek
esett áldozatul a Kádár-rendszerben, de sajátos
sorsát illetően legpregnánsabban példázza mire
képes a pozícióját féltő/védő politika.

Ez derül ki abból a laptörténetből, amelyet
Németh György történelemtanár, szociológus
írt. S amelyből dokumentumok és személyes
visszaemlékezések alapján, kiegészítve bőséges

jegyzetapparátussal, megismerhető a lap életét
végigkísérő ügy-sorozat alakulása.

Az 1971 és 1974 között évkönyvként, majd
1975-től 1980-ig kéthavonta, utána pedig ha
vonként megjelenőMozgó Világ létrehozását és
életben tartását az újszerű megszólalás nemze
déki igénye indokolta, hogya művészetbenés a
művészet által a közéletben is másképpen kell
"gondolkodni, érezni, beszélni, mint az előtte

járók" tették. De ezt a politika, előle nem tud
ván kitérni, nem csupán tudomásul vette, ha
nem miközben mind a hazai, mind pedig a kül
földi közvélemény előtt a megértés látszatát
akarta kelteni, holott inkább csak "egyfajta sze
lep-szerepet osztott ki", megpróbálta ellenőrzé

se alatt tartani. Ezáltal a szerkesztőség eleve
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kettősségek között vergődött. Egyfelől megfe
lelni akart saját elveinek, hogy európai, mo
dern, friss és autonóm szellemiségű legyen,
másfelől viszont eleget kellett tennie a politika
"elvtársi" elvárásainak. Mivel fInem értette meg
egymást a politika és a fiatal magyar irodalom",
a konfliktusok elkerülhetetlenek voltak. Ezek
előbb zárt körben, majd a szőnyeg alól kikerül
ve egyre inkább a nyilvánosság bevonásával és
közreműködésével zajlottak. Ez a Magyar Irók
Szövetségének kritikai alosztálya által szerve
zett 1981. május ll-én rendezett vitában kulmi
nált, ami után bizonyossá vált, hogya lap sorsa
megpecsételődött.A politika már csak a megfe
lelő pillanatot és módot kereste, hogya részéről

addigi győzködés, figyelmeztetések, számbetil
tások, főszerkesztőcserék (-leváltások?) után
adminisztratív intézkedésként leváltsa a szer
kesztőséget. A lapot nem szüntették meg, de a
politikához lojálisabb szerkesztőségre bízták.
Ez a megoldás, illetve ennek vállalása a mai na
pig vita tárgyát képezi.

Németh György könyve a fiatal iroda
lom/művészetés a politika bonyolult viszonyát
tárja fel. Előbb Di6héjban mutatja be az 1971 és
1983 közötti folyamatot, majd a "régi Mozgó"
történetét válsággócok szerint szakaszokra
osztja. (Sajátos, hogy minden fejezet címe a
"kezdet" és a "vég" szavakra épül, jelezve az
állandó létbizonytalanságot.) Hogy nem csak
egyedi esetről van szó, arra mutat a JAK, illetve
a Tiszatáj körüli intézkedéseknek/botrányoknak
a Mozgó-üggyel való kapcsolatba hozása. A lap
történet politikai kontextusát bemutató kötet
szerves része a részletes lábjegyzetelés mellett a
mellékletként közölt adattár, a viták, ankétok, to
vábbá MV-estek, -kőrök, -klubok munkájának
dokumentumai, illetve a lappal kapcsolatos
munkák (források és feldolgozások) jegyzéke.

Az MV-ről készült könyv amellett, hogy nél
külözhetetlen a lap megírandó irodalmi!eszté
tikai képéhez, egyben kis magyar politika- és
értelmiségtörténetként is olvasható tanulságos
munka. (Palatinus, Budapest, 2002)

GEROLD LÁSZLÓ

EGY A NÉGYSZÁZEZERHEZ

"Ne nézzük tehetetlen a sínek futását
halálunk előtt" (Miloslaw Slengel)

Kemény, elszánt ember portréja Marek Edel
mané, Hanna Krall Egy lépéssel az Uristen előtt

című könyvében. A lengyelországi rendszervál
tozás után számos díjjal jutalmazott ripor
ter-írönö egyszerre beszél az orvos múltjáról és



jelenéről, mert a kettő következetesen egy. A
közelmúlt hétköznapi: kórház, orvosi csaták
színtere, közdelem az emberek életéért. A távoli
múlt már születése pillanatában történelem:
harc a varsói gettó zsidóságának emberhez mél
tó haláláért. Edelman a könyv krakkói, 1977-es
kiadása után is azonos önmagával. A lodzi Szo
lidaritás vezetőjeként 1983-ban, a szükségálla
pot idején bojkottot hirdetett a felkelés negyve
nedik évfordulója előtt, mert fInem ezért a Len
gyelországért harcoltak és haltak meg négyszá
zezren a varsói gettóban". A következmény:
börtön, ahonnan csak nemzetközi nyomásra en
gedik szabadon, és váratlan - várható - kö
vetkezmény az 1981-ben az itthon, az Európa
kiadásában megjelent könyv kritikai visszhang
jának elfojtása is.

,,1:400.000. Egyszeruen nevetséges. De a sa
ját élete minden ember számára száz száza
lék..." Igy összegezi Edelman az 1943-as év zak
latott eseményeit - nem azok krónikáját -,
szikáran lebontva egy-egy emberi pillanatra.
Arról beszél, hogyan halt meg [urek Wilner és
Mira, a szerelme, vagy Anielewicz, aki azért lett
a felkelők parancsnoka, mert "nagyon szeretett
volna az lenni, hát megválasztottuk..." a többi
négyszázezerrel, akiknek csak névtelen sírt tud
tak állítani. Az olvasót így kényszeríti arra,
hogy minden név mögött az esendően hétköz
napi embert lássa, írjon bár történelmet is. Le
hántja róluk a nagyság látszatát, mert a valóban
nagyot akarja felmutatni bennük. Azt, hogy
bárki bármikor hőssé válhat, mint a varsói get
tó lakói. Ezek a nem-hősök az igazi hősök.

Olyanok, mint Edelman, akit Hanna Krall úgy
léptet elénk a felkelés első napján, április
tizenkettedikén, hogya jelentéktelent idézi fel:
"Aznap piros bolyhos gyapjúpulóvert visel
téL" Erről a napról mondja Edelman: "Nem mi
választottuk ki, hanem a németek. Akkor akar
ták megkezdeni a gettó likvidálását." Az emlé
kezőnek ez a "haditervet" elhárító mondata
azt jelenti: nem akartak, hanem kényszerültek
történelmet írni.

Ez a ki nem mondott kényszer tér vissza az
orvos-Edelman emlékeiben, így a gettókórház
legdrámaibb napján: "Fönt, néhány teremben
gyerekek voltak. Amikor a németek beléptek a
földszintre, az orvosnőnek még volt annyi ideje,
hogy mérget adjon be a gyerekeknek. Na látod,
hogy nem értesz semmit az egészből? Hiszen az
orvosnő megmentette őket a gázkamrától, ez
rendkívüli dolog volt, hősnek tartották érte...",
mert "idegen gyerekeknek adta oda a saját cián
káliját!" A szó kemény, mert kemény volt a tör
ténelmi helyzet. Ez a keménység teszi Edelman
múltidézését igazzá, ezért kezd erről csak har-
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minc év után beszélni az írónak és nekünk.
"Szörnyű dolog, ha az ember nyugodtan megy
a halálba. Az ember sokkal könnyebben hal
meg fegyverrel a kezében. Nekünk sokkal
könnyebb volt, mint annak, aki a vagonba száll,
aztán vagonban utazik, aztán gödröt ás magá
nak, aztán meztelenre vetkőzik..."

De mennyivel volt könnyebb azoknak, akik
nek összesen tíz puskájuk volt, hatvan píszto
lyuk és még ezzel sem tudtak élni, mint a vallo
mástevő, aki mindössze kétszer lőtt és egyszer
sem talált, csak elérte a következő házat. Akkor
mégis miből eredt mindez? A válaszok közül
egy: "Egyszer a Zelazna utcában csődület tá
madt. A tömeg egy hordó köré tódult, melyen
egy zsidó állt. Alacsony öregember volt hosszú
szakállal. Mellette két német tiszt... (Két szép,
daliás férfi a görnyedt hátú kis zsidó mellett.)
Es ezek a németek egy óriási szabóollóval szép
lassan vagdosni kezdték hosszú szakállát, köz
ben majdnem megpukkadtak nevettükben. A
tömeg is nevetett. Nem volt még gettó, és a jele
netben még nem érződött a borzalom. Hisz a
zsidóval nem történt semmi szörnyűség: annyi
csupán, hogy büntetlenül föl lehetett állítani a
hordóra, hogy az emberek rájöttek, hogy bün
tetlenül megtehetik, és hogy nevetésre inge
relt... Akkor jöttem rá, a legfontosabb az, hogy
az ember ne h~gyja magát hordóra állítani.
Soha. Senkinek. Erted?"

Nem véletlen a hosszú idézet, mert általáno
sítható: minden terror ilyen alattomosan kezdő

dik, az ember megalázásával, alaptalan rágal
mazásával, az alantas tömeghangulat megnye
résével, sodrással és sodródással az elkerülhe
tetlenné váló örvény felé. Ahhoz, hogy ne így
legyen, felismerés és akarat kell, nem emberte
lenné kilúgozott tudat. A veszély örökké meg
újulhat, más tartalommal, kaméleonként újabb
és újabb formát öltve. Ez a felismerés tette ke
ménnyé Edelmant, és ez lett hajtóereje a háború
utáni munkájában. Hanna Krall pontosan építi
a töredékes múltból - először csak fel-felvil
lantva - a jelent. Ez a jelen mind nagyobb he
lyet kap, és kialakul a természetes arány,
amelyben Edelmann mellett megjelenhet a Pro
fesszor alakja. Ó már az orvos-Edelman se
bész-társa. O az, aki vasárnaponként misére
megy, és a Professzor - olykor Edelmann ma
kacssága miatti - operációi: Rudy úr, Buberné
és Rzewuski esete, a 20. századi szívsebészet
lengyelországi történetének állomásai. Betető

zése a háborús erőszak miatt elkezdett életút
nak: "A hídfőállás létesítésekor látott a Pro
fesszor először nyitott mellkasban dobogó szí-
vet. A háború előtt senki se látta még legfel-
jebb állatkísérleteknél, és azt is ritkán "



Ez ismét vád a múlt idővel szemben, amikor
az ember kísérleti alannyá vált a koncentrációs
táborok laboratóriumában. Erről a könyv egyet
len szót sem szól, csak az éhhalál gettóban ta
pasztalt állomásairól. Az emlékek, a mondatok
mögött felburjánzanak a könyörtelen napok, és
ezek egyszerre nehezednek az emlékezőre és az
olvasóra. Az emberpusztításban emberek men
tése volt Edelmann dolga a gettóban, és ezt te
szi később orvosként is: "Az én feladatom ab
ban állt, hogy minél többet mentsek meg kőzü

lük... az Umschlagplatzon. Akkor is a kapu
mellett álltam, és a halálraítéltek tömegéből kel
lett kiragadni egyeseket. ..rr

A halállal folytatott kettős - múlt és jelen 
versenyfutása a könyv címének kulcsa is: "Az
Uristen már el akarja oltani a gyertyát, nekem
hamar el kell takarnom előle a lángot, kihasz
nálni, hogy egyetlen pillanatig nem figyel oda."
Ebben a harcban a háború után már nem áll
egyedül, mint a varsói gettó terén. Már mellette
van a Professzor az orvosaival, és ott állnak a
betegei is, akik közül az, egyik altatása előtt így
imádkozik: "Istenem... Aldd meg a... pitrogowi
doktorok gondolatait", s így folytatja: "No,
mondd meg őszintén, kinek jutna az eszébe az
én betegemen. egy öregasszonyon kívül, hogya
gondolataimért imádkozzék?"

Pedig milyen kevés ez ahhoz képes, amit a
történelmi múltban a domonkos-rendi apácák
tettek, akik zsidókat bujtattak, s akik közül a
rendfőnöknő [urek Wilner költőre és verses fü
zetére így emlékezik vissza: "Apácáimnak azt
mondtam: Ne feledjétek Krisztus szavait:
»Nincs nagyobb szeretet ann,ál, mint ha valaki
életét adja az ő barátaiért.« Es ők megértették.
Sok viszontagságon ment át ez a könyv. A Ges
tapo házkutatásán, koncentrációs táboron, bör
tönőn. Halálom előtt méltó kezekbe szeretném
átadni." Az idézet néhány mondata vonatkozhat
akár Edelman vallomásaira. akár Hanna Krall
könyvének sorsára is. (Ford. Gímes Romána; Eu
rópa Könyvkiadó, Budapest, 2003)

TARBAY EDE

KLAUS-WERNER STANGIER:
BIBLIODRÁMA A LITURGIA ÉS
PSZICHODRÁMA VONZÁSÁBAN

Mi is az a bibliodráma? Mindenekelőtt út, ame
lyen járva egészen személyes módon foglalkoz
hatunk a vallás és a lelki élet témáival, s amelyen
keresztül önmagunkhoz is közelebb juthatunk.
Erről az útról és más utakkal való kapcsolódá
sairól szól Klaus-Werner Stangier könyve.
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A bibliodráma mindenekelőtteleven kapcso
latban van az exegézissel: a holtak között keresi
az élőt, akárcsak amaz, persze, nem történe
ti-kritikai módszerrel dolgozik, hanem sokkal
inkább lelki exegézist müvel, amikor az egyes
bibliai történeteket sajátos kontextusba helyez
ve igyekszik azok üzenetét minél mélyebben
megérteni. A bibliodráma ősi, meghatározó kap
csolatban van továbbá a liturgiával, mondhatni
abból nőtt ki, továbbvive a benne megjelenő

rituális játékot, s teret engedve az egyéni értél
mezésnek, A bibliodráma a liturgia mélységé
ből táplálkozik, ahol az ember üres kézzel és
nyitott füllel lép lsten felé, és hagyja magát
megajándékozni. Végül a bibliodráma rokona a
pszíchodrámának, hasonlók a módszerei és az
eszközei, csak amazzal szemben túlnyomórészt
az egyén fölöttire koncentrál.

Stangier arra is választ ad, milyen értelem
ben terápia a bibliodráma. Nem terápiás forma
abban az értelemben, hogy biztos és önmagá
ban elégséges módszer volna egyes lelki bajok
kezelésére. Ellenben van terápiás dirnenziója,
amennyiben a jobb önismerethez, kifinomultabb
testi-pszichikai észleléshez. fejlettebb felelősség

érzethez és alkotói készséghez segít hozzá.
A könyvben leírt valós bibliodrámás esetek

mindezt szemléltetik és bizonyítják. Bemutat
ják, hogya bibliodráma útján járva minden kis
eredményért alaposan me,g kell dolgozni, meg
kell szenvedni. Adám és Eva, a kivonulás, Baal
vagy Jahve közti választás, illetve Jónás történe
tén keresztül megtudhatjuk, mit is jelent a sze
repkidolgozás (hely, környezet, kísérő megjele
nés, arc, szövegkörnyezet), hogyan használhat
juk a zsoltárokat, a testtartás hogyan ad formát
az imádságnak. Olvashatunk továbbá arról is,
hogy mi történik, ha senki sem akarja vállalni Jé
zus szerepét, mikor hasznos egy történetet több
ször is eljátszani, vagy hogy mi a szerepe és hol
van a helye a bibliodrámában a rögtönzésnek.

Legfőképpen pedig tanúi lehetünk a titok
nak, hogy a színpadra lépés és a bibliai jelene
tek eljátszása által új élet születik, s feltárul az
ajtó a tökéletes jelenlét felé, mert arra is ráébre
dünk, hogy mi magunk is részesei vagyunk Is
ten jelenlétének a világban.

Klaus-Werner Stangier könyve hasznos kala
uz ezen az úton mindazok számára, akik még
csak ismerkednek a bibliodráma módszerével, a
bibltodráma-vezetők pedig gyakorlati útmuta
tások és példák gazdag tárházát lelik föl benne.
(Ford. Varga Péter Pius; Egyházfórum - Magyar
Bibliodrdma Egyesület, Budapest, 2003)

KABAI VIRÁG


