
LUKÁCS LÁSZLÓ

Egyházunk a forrongó világban

A jugoszláv válság és az egyházak

Ezen a ámen közölt összefoglalást a Herder Korrespondenz augusztusi száma.
Erdekes volt megfigyelni, mennyire különbözőképpenértékelték a jugoszláviai
eseményeket Európa országaiban: Angliában, főleg eleinte, csupán kisebb-na
gyobb ismeretterjesztőcikkekben számoltak be e számukra távoli és ismeretlen
ország jelenéről és közelmúltjáról - az osztrák és német publicisták és politi
kusok viszont sokkal hitelesebben, "belülről" értékelték a történteket. Ugyanezt
figyelhettük meg az egyházi állásfoglalásokban is, amelyekból tanulságos
összegzést készített az említett írás.

"Eljetek békességben egymással" - e bibliai idézetre támaszkodott a horvát
katolikus és a szerb ortodox püspökök közös körlevele ez év májusában. A
háború mégis hamarosan kitört. Igen fontos azonban, hogyaharcok és ellensé
geskedések nem öltötték fel a vallásháború színezetét, bár a szerbek az ortodo
xiához tartoznak, a szlovének és horvátok viszont katolikusok.

A horvát és szlovén egyház egyértelműenhazája függetlensége mellett foglalt
állást. A két ország függetlenségi nyilatkozatát követően Jugoszlávia katolikus
püspökei nyilatkozatot adtak ki: "A horvát és a szlovén parlament alkotmányos
döntésének kétségbevonása - akár a néphadsereg katonai erejével, akár fegy
veres csoportok által - ellentétben áll az erkölccsel, az emberi jogokkal és a
népek önrendelkezési jogával." A horvát püspökök már ez év februárjában le
vélben fordultak püspöktestvéreikhez szerte a világon. Orömmel üdvözlik azt,
hogy hazájuk elindult a demokrácia, a szabadság és a népek önrendelkezése
útján. Reményük szerint ez lehetövé teszi a békés egymás mellett élést egy
pluralista társadalomban és az ökumenikus jóviszonyt egymással.

Ebben a szellemben nyilatkozott Kuharíc zágrábi érsek a függetlenség kikiáltása
után: a horvátok demokratikus és szabad választások útján nyilvánították ki aka
ratukat. Imádságra szólít fel minden hívőt, hogy eljussanak az igazi békéhez,
amelyben minden horvát polgár emberi, hívő és nemzeti méltóságában élhet.

Ezért is volt különös jelentősége annak, hogya Szentatya pécsi szentmiséjében
a horvát zarándokokat így üdvözölte: .Bíztosítalak benneteket arról, hogy közel
állnak hozzám jogos kívánságaitok, s lélekben megújítom a nemzetközi közösség
hez intézett felhívásomat, hogy segítsenek titeket történelmetek e nehéz órájában."

Hasonlóképpen foglaltak állást Szlovénía püspökei is, élükön Sustar ljubljanai
érsekkel. Orömmel üdvözlik az önálló, független, szuverén szlovén államot, ev
vel - mint írták - Ifa szlovén nemzet ezeréves vágya teljesült". A keresz
tényeknek mindent meg kell tenniük a megbékélésért és akiengesztelődésért.

Ebben a szellemben fogalmazódott az a nyilatkozat is, amelyet a katolikus és
ortodox püspökök közösen adtak ki július 5-én: "Ne engedjük meg, hogy gyű

löletbe és vérbe fulladjon mindaz, ami bennünk emberi és keresztény."
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KENYERES ZOLTÁN

Rendezetlen könyvespolc

A kor lelke

Julien Benda híres könyve, Az írástudók
árulása 1927-ben jelent meg Párizsban. Ná
lunk a Nyugat hasábjain először M. Po
gány Béla közölt róla tárgyilagos ismerte
tést, majd néhány hónappal késöbb Babits
nagy tanulmányban tért rá vissza. Az ő

tanulmánya nyomán vita bontakozott ki,
a vita csaknem két évig tartott, de egy-egy
rnozzanatára még hosszú évek múlva is
utalnak az írók, esszéisták és kritikusok.
Foglalkoztak Benda későbbi műveivel is.
A francia gondolkodó eredeti könyve és a
magyarországi vita akörül forgott, hogy
árulást követ-e el az írástudó, ha nem az
erkölcsi humanizmus szelleméhez, hanem
valamilyen pragmatikus társadalmi kér
dés körül szerveződött politikai eszme
"szolgálati szabályzatához" tartja magát.
A Liget szerkesztöí folyóiratuk múlt évi
negyedik számában újra fölvetették a több
mint hat évtizeddel ezelőtt fölvetett kér
dést. Az újra föltett kérdésre többek között
Poszler György, Németh G. Béla, Balassa
Péter válaszolt. A megkezdődött gondo
latmenet most könyvvé kerekedett Leven
del Júlia, Horgas Béla és Bohus Magda
szerkesztésében. Borítóján Rembrandt
Máté evangélistája látható: sugalmazva a
kötet végső mondanivalóját, a szellemi
ember komoly felelősségéről.

A tartalmas, szép könyvben kibővült a
folyóiratszámban elindult ankét: a meg
fontolt véleményeket fölsorolni sem tu
dom e rövid ismertetőben. Talán Jelenits
István rövid esszéjére hívnám föl külön a
figyelmet, mert a vita alapját képző két
kulcsszó, a francia "elerc" és a magyar
"írástudó" bibliai összefüggéseit világítja
meg. A kötet azonban nemcsak a vita új
folyamát közli, hanem áttekinti az eredeti
polémíát, s ez nem kevesebb tanulsággal
szolgál a mai olvasónak. Sót nemcsak Ba
bits, Osvát és a többiek írásai találhatók

meg lapjain, hanem Benda eredeti köny
vének kivonatai is. Benda könyve 1945
ben jelent meg magyarul, s ma már csak
a nagy könyvtárakban érhető el.

Julien Benda karteziánus gondolkodó
volt, s a descartes-i eszmék nevében szállt
szembe korának fenyegető áramlataival.
Mindenekelőtta nacionalizmussal, a nem
zeti jobboldal politikai írányával. A huszas
évek második felében már körvonalazódó
szovjet viszonyok elméleti tanulságait
nem vonta le. Sót, később fokozódott bal
oldali elkötelez6dése, a második világhá
ború után írt La France byzantine c. köny
vének idején a francia kommunista párt
szimpatizánsai ~özé tartozott. Utiának
kezdetei már az Irástudók-ban is fölfedez
hetők. Ezt nem kritikaként, nem elmarasz
talásképpen említem, és nem dicséretkép
pen mondom, hanem tényként. Anélkül,
hogy magam is hozzászólnék a fölvetett
kérdéshez, úgy gondolom, hogy az írástu
dói felelősség a ténytisztelettel kezdődik.

A tényszerűséggel és targyszerüséggel. Az
objektivitással és elfogulatlansággal. A
szöveg tiszteletben tartásával. Azért ve
tem föl, mert a kötet szerkesztöi két rossz
között választhattak: vagy teljesen lemon
danak terjedelmi okokból Benda könyv
nyi hosszúságú esszéjéről (368 kisalakú
oldal), vagy rövidítve adják közre. A ki
sebbik rosszat, a rövidítést választották.
Szögletes zárójelbe tett három ponttal föl
is tüntették mindenütt a kihagyásokat, s
evvel tulajdonképpen eleget tettek a szö
vegközlés filológiai szabályainak. De a
kényszerűen felére-harmadára csökken
tett tanulmányelsimított, legömbölyített
gondolatmenetet közöl, s ezért szeremém
figyelmeztetni az olvasót, hogy ha igazi
képet akar szerezni a Babitsot megihlető

francia könyvről, akkor ne érje be e rész
letekkel, hanem olvassa el a teljes egészet.
Remélem. a hiánytalan, teljes egész szöve
gek ismeretének ideje jön most el. (Liget)
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Heller Ágnes: Az ígazságosségon túl

Az 196O-as évek végén új név jelent meg a
filozófiai tudományok világában: Buda
pesti iskola. Heller Agnes, Fehér Ferenc,
Márkus György, Vajda Mihály és mások
tartoztak ide, akik majdnem mindnyájan
Lukács György közvetlen tanítványai vol
tak korábban. Akkor már több lényeges
kérdésben túlhaladtak mesteriik filozófiai
nézetein, de az élete utolsó hónapjaiig in
tenzíven dolgozó tudós roppant erudíció
ja és hallatlan szuggesztivitása továbbra is
hatással volt rájuk. Akkortájt, vagy kicsit
később még "Lukács óvodáról" is hallani
lehetett, a tanítványok tanítványairól, s
Bence György, Kis János, Radnóti Sándor
neve ennek révén vált először ismertté.
Kezdett kibontakozni egy kör, mely az
adott és nem éppen legjobb körülmények
között korszerű és magas színvonalú filo
zófiai kultúrát igért Erre szükség is lett
volna a tudományág siralmas hazai álla
potait tekintve.

A "Budapesti iskola" a marxizmusból
kinövö és azt többé-kevésbé elhagyó filo
zófusok műhelyeként jött létre. Nem mű

ködött hosszú ideig. A politikai hatalom
veszélyes ideológiai ellenfelének tekintet
te, és hamarosan fölszámolta. A következő

években több tagja olyan helyzetbe került,
hogy kénytelen volt elhagyni az országot,
ha folytatni akarta nemcsak a tudo
mányos munkát, hanem azt az irányt is,
amelyet elkezdett,

Heller Agnes is bejárta a fél világot, ma
a City University of New York tanára, s
korunk bölcseleti irodalmának legszámot
tevóbb alakjai közé tartozik. Nemcsak tér
ben, hanem szellemben is nagy utat tett
meg Kosztolányit támadó dogmatikus in
díttatású, 1957-es munkájától azokig,
amelyeket az utóbbi egy-két évtizedben

Következőszámainkból:

írt A tényekhez hozzátartozik, hogya 70
es években még jelentek meg idehaza
könyvei, de az újabbaktól el volt zárva a
hazai közönség. Az igazságosság fogal
máról szóló értekezése 1984 és 1987 között
keletkezett s eredetileg angol nyelven lá
tott napvilágot Angol címe jobb és világo
sabb mint a magyar, mert az angol két kü
lön szóval - truth és justice - tesz kü
lönbséget az igazság ismeretelméleti és
etikai értelme között, amire a magyar csak
a képzős főnév (igazság) további képzővel

ellátott és elég nehézkesnek hangzó alak
jával (igazságosság) képes.

A könyv tehát az igazság etikai fogal
mát tárgyalja. Azt az igazságosságot,
amely a liberalizmus három eszméje, a
szabadság, egyenlőség, testvériség közül
az egyenlőséggel van szoros kapcsolat
ban. Az etikai igazság kérdése akkor me
rül fel, amikor egy valamilyen szempont
ból közösséget alkotó embercsoport visel
kedését, egymással szemben tanúsított bá
násmódját, e bánásmód normáit és szabá
lyait vizsgáljuk. Az igazságosság szem
pontja akkor érvényesül, amikor minden
kivel szemben egyenlő mértéket alkal
maznak, s akkor sérül meg, akkor követ
kezik be igazságtalanság, amikor a mérték
valamilyen íránybanmegkülönböztetö jel-
legű lesz. Heller Agnes hangsúlyozza,
hogy az igazságosság minimális erény,
csak kiindulás a többi, magasabbrendű

társadalmi erényhez vezető úton. Csak
feltétele a jó életnek, de magában nem ele
gendő hozzá. "Az igazságosság a csont
váz, a jó élet pedig a hús és vér." A "jó
élet" három elemből tevődik össze: elő

ször is a becsületességből, másodszor az
adottságok tehetséggé fejlesztéséből és e
tehetségek gyakorlásából; végül a szemé
lyes kötődések érzelmi mélységéből."

(Gondolat)

Andorka Rudolf: Gondolatok a Centesimus Annus enciklikáról
Sulyok Elemér: A teremtéstörténet biblikus értelmezése
Heinrich Böll: Kelj fel, ember
Milan Kundera: A nagy menetelés
A Vigilia új körkérdése: Ami elválaszt - ami összeköt

782



RÓNAY LÁSZLÓ

A hónap krónikája

Amikor e sorokat írom, augusztus végén
járunk. Mindenki a Szentatya látogatásá
nak élményeivel van tele, s némi nosztal
giával gondolunk arra, milyen jó volna, ha
valamiképpen meg6rizhetnénk, maradan
dóvá tehetnénk ittlétének minden percét,
valamennyi megnyilatkozását, gesztusát.
Szerencsések voltak azok a kevesek, akik
felvételeket készíthettek egy-egy ese
ményr61. De talán nekünk is szerencsénk
van, mert a félelmetes giccstengerben
akadt jónéhány olyan ünnepi kiadvány is,
amely érdemes a meg6rzésre, hiszen se
gítségükkel évek, évtizedek múlva is élet
re kelnek lelkünkben a hajdani lelki telí
tettséget ajándékozó augusztusi napok.

Feltehetünk például lemezeket a ko
rongra. Végigelmélkedhetjük II. János Pál
szavaival, gondolataival a keresztutat. (El
mélkedés a keresztútról. Hungaroton SLPX
14202) Török Tamás - aki nemcsak kiváló
rendez6, hanem megjelenítO erejű író is 
remek érzékkel válogatott össze egy cso
kornyit a Szentatya gondolataiból, ame
lyekre nem a lázas csapongás, a romanti
kus hevület jellemző, hanem a célra veze
tO és a célhoz viv6 logika, amelyet min
denki megcsodálhat a kiadásunkban meg
jelent Napról napra a Szentatyával című el
mélkedésgyűjteményb61 is. Szavainak ha
tását növeli és elmélyíti a zenei illusztrá
ciós anyag. A Magyar Gregoriánum rész
leteit szólaltatja meg Dobszay László és
Szendrei Janka vezényletével a Schola
Hungarica együttes.

Van itt egy másik lemez, melynek már
a címe is a pápalátogatás lelkesült napjait
idézi: Magyarország köszönti II. János Pálpá
pát (Hungaroton SLPX 31432) Mintha hó
dolatunk és tiszteletünk ezernyi jeiét he
lyezte volna az érkez6 elé a lemez zenei
rendez6je, Mátyás János. A magyar egyhá
zi zene legjesesebbjeinek alkotásai szölal
nak meg: Kodály Zoltán, Bárdos Lajos és

Halmos László kórusművei s mellettük
félelmetes er6vel Liszt Krisztus című ora
tóriumának részletei. S egy remek ötlet,
melynek eddig egyetlen példáját hatlot
tam egy külföldi lemezen: a felvétel lege
lején különbözö templomok harangjai
kondulnak meg, mély és magas zengésük
kel .az ünnep röptető hangulatát idézve.

Kazetták. Az improvizáció mesterei. (MK
31413) A kalocsai hangverseny pompás
rögtönzései (Gergely Ferenc, Koloss Ist
ván, Leányfalusi Vilmos) nagyszerű ha
gyomány újítanak fel, s nemcsak virtuozi
tásukkal, hanem mélységükkel is megra
gadnak. A művészek nemcsak a magyar
zene történetét pásztázták végig, hanem
történelmünket is, s annak felemel6 és tra
gikus mozzanataiból sz6ttek kivételesen
szép és érdekes csokrot a pápa köszönté
sére. A Szól a pápa (DLK 003) viszont min
denek el6tt azzal ragad meg, hogy vissza
idézhetjük a Szentatya hangját is, mely
immár kedves rokonunk jól ismert hang
lejtését idézi számunkra. A pápa ezen a
kiadványon magyar nyelven mond hús
véti áldást - mennyire meghatóak voltak
anyanyelvünkön elmondott szavai, ame
lyek napról napra magyarosabban hang
zottak! -, s egy lengyel népdalt is eléne
kel. Emellett a huszadik századi magyar
líra kiemelked6 alkotóinak maradandó ér
tékű istenkeres6 verseib61 mond el néhá
nyat - szerencsére sok van, lehet miböl
válogatni! - a kiadvány szerkeszt6je és
e16adója, Sólyom Katalin.

Arról a kazettáról, amelyen együtt hall
ható a lelkek és a zene fejedelme, II. János
Pál és Herbert Karajan (utóbbi a pápai mi
se keretében Mozart Koronázási miséjét
vezényli), már szóltam régebben. Hogya
piacra dobott (a Quintet "dicséri") kazet
ták miért olyan gyalázatos hangmin6sé
gúek, nem tudhatom. Nem éppen ünnepi
ek...
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Kritika

Zene

A dallam szerelme

Az első sorozatban kiadott Quintana leme
zek nem éppen szerenesés borítói között is
talán a legcsúfosabb az a négerbamát a ki
rálykékkel párosító, merev betús, arányta
lan betúközű, amelyre minden különö
sebb ok nélkül a Hiúság címet viselő fest
ményt tették, vagyis Paul Esswood ária
és dallemeze. Igaz, a borító a lemez egyet
len elhibázott része.

Paul Esswood ugyanis nagyon szépen
énekel, annak ellenére, hogy hangja meg
kopott, mozgékonyságából, fényéből és
terjedelméből egyaránt veszített. Nem vé
letlen, hogya Dalok szívem hölgye'hez címet
viselő lemezen - az énekes válogatásá
ban - szinte kizárólag lassú tempójú, gá
láns, bánatos, de érzelmességében is min
dig óvatos dallamokat hallhatunk az Er
zsébet-kor legnagyobb angol szerzőitől,

Byrdtől, Morleytól, és a "semper dolens"
angol Orfeusztól, John Dowlandtől. Hatá
rozott kivételt csupán a Dee folyó molnár
járól szóló népdal képez, amely egyébként
hagyományosan is "hangversenyképes"
hiszen két zeneszerző is földolgozta: Brit
ten egyszerű dal ként, Beethoven pedig
trióként.

Kockázatos dolog lant vagy gitár pön
götésére kiegyenlített hangerejű, hasonló
témájú, gyorsaságú, ráadásul Anglíán kí
vül nem nagyon ismert dalokat énekelni
egymás után, de Paul Esswoodot, úgy lát
szik, nem érdekli a könnyü siker. Pedig a
dalokat szövegük sem igen teszi vonzóvá,
elmondva szinte mindegyikük modoros
nak hallik, némelyikük képtelenül szen-

velgő. Ám a dallam, az egyszerű, köny
nyen megjegyezhető, de nemesen tiszta
melódiai vonal ezeket a sorokat is magá
hoz emeli, és hitelessé teszi a Byront két
évszázaddal megelőző világfájdalmat.
Esswood énekművészi teljesítménye le
nyűgöző, mindvégig finom, visszafogott,
alig észrevehetőek az énekes nehézségei a
csúcshangoknál, ugyanakkor a versek
egy-egy ku1csszavának, mint sír, kétségbe
esés, bánat, fájdalom, annyi, de pontosan
annyi érzelmi töltést ad, amennyi édessé,
de nem cukrossá teszi azokat. Szerelem
ről, viszonzatlan, reménytelen, vagy el
múlt szerelemről szólnak ezek adalok,
vagyis sohasem a kapcsolatról, a társról,
hanem a szerelmesről, az énekesről, és
legfőképpen az énekesnek a dal iránti sze
relméről beszélnek. Es mivel az énekes
hangja nincs már virágjában, ez a lemez
- alig hallhatóan - arról is szól, hogy
ennek a szerelemnek is el kell egyszer
múlnia.

Addig azonban még mindannyian gyö
nyörködhetünk a felvétel legnagyszerűbb

pillanataiban, a lantvariációk által köve
tett vagy megtört Dowald dalokban. jür
gen Hübscher ugyan nem kiemelkedően

jó lantos, de meglehetős biztonsággal
játssza a változatokat, és mindez felszaba
dítólag hat Paul Esswoodra, aki ezekben
a dalokban merészen díszít, szinte hang
ról hangra cifrázza, ékíti, kecsesen körbe
táncolja a dallamot, térdet hajt előtte, és
tisztelettel bókol neki. A dallam pedig, a
királyi dallam a lovagjává ütött szövegtől

kísérten száll, egyre száll.
Fáy Miklós
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Képzőművészet

Hatvanas évek a Nemzeti Galériában

Plakátjával tele a város. Matt világosbarna
alapon, kör alakú, élénk szíruí kép. Baj
szos férfi orrát és bal orcáját ábrázolja,
úgy, ahogy ezt ugyanez a férfi bal szemé
vel látja (nézi?). A férfi bal kezében égő

gyufát tartva cigarettára gyújt, egy asztal
fölött. Az asztal alatt a lába kék (farmer?)
nadrágban. Az asztalon gyufásdoboz, ha
mutartó, az utóbbit félig látjuk csak.

Az egész kép realista módon van meg
festve (szocíalista? hiper?), jóllehet a néző

pont miatt meglehetósen torzított pers
pektívából. Ugyanígy a kép tónusa is, kü
lönösen az alap matt barnájához képest,
túlzottan meleg. Szóval realista a kép és
mégsem az. Egyetlen részlet kivétel talán.
Az a fehér derékszögú háromszög, melyet
a cigaretta, a gyufát tartó hüvelykujj a
gyufával, valamint az asztal lapja (?) hatá
rol. Ez a részlet az, amely képzetes és
mégis létező. Képzetes, hiszen tudjuk ge
ometriából: háromszögek a természetben
nem fordulnak elő (igaz, realista képek
sem). Többek közt azért nem, mert síkído
mok, vagyis két dimenziósak, szemben vi
lágunk három dimenziójával. Ám ez a há
romszög még ennél is "furcsább". Határo
ló oldalai ugyanis nem esnek egy síkba.
Vagyis ez a háromszög !lem háromszög,
csak annak a látványa. Am azáltal, hogy
az oldalak közöttí rész teljesen fehér, a há
romszög "nem vesz részt" a valóság má
solásában, hanem maga válik valóságga,
tehát létezővé.

Ez a kép a plakát felső részén található.
Alatta nagy betúkkel a felirat "HATVA
NAS ÉVEK". Ez alatt ismét egy három
szög. Ennek oldalai párhuzamosak a kép
beliével, ám színesek (kék, sárga, vörös: a
fehér fény felbontásából származó spekt
rum részei). Az általuk határolt rész
ugyanolyan matt barna, mint a plakát töb
bi részén. Szinte a felső képből vett poszt
modern idézetnek gondolná az ember.

Világos, hogy sem a plakát, sem a kép
nem a hatvanas években készült ilyen kű-

lönbözö stílusú elemek egyetlen képen
történő egymás mellé rendelése akkor
szinte nem létezett. Hogy kerűlhetettvol
na a realizmusba az absztrakció posztmo
dern felhangokkal konstruktivizmusra
emlékeztető elrendezésben? Az azonban
szinte biztosra vehető, hogya plakát a
hatvanas évekről szól. S akkor a kör alakú
képen a fehér háromszög egyik jelentése a
"fehér foltéhoz" áll közel, vagyis a kor
eleddig rejtett dimenzióira utal, azokra,
amelyeket a Nemzeti Galéria-beli kiállítás
kívánna megmutatni nekünk. Kérdés per
sze, melyek is ezek a rejtett dimenziók, t0
vábbá, hogya kiállítás megtekintése, vala
mint a vaskos katalógus áttanulmányozá
sa után feltárulnak-e ezek? Ezen a ponton
kell talán rákérdezni arra is, mi a kiállítás
célja.

Az talán, hogy megmutassa a hatvanas
években készült képzéműuészeti alkotások leg
javát? Ebben az esetben lehet vitatkozni
arról, hogy egyes múvészek miért, vagy
miért nem szerepelnek a kiállításon.

Vagy az, hogy megmutassa a kort a műué

szek és a művészettörténészek visszaemlékezé
seinek tükrében? A katalógusban olvasható
tizenöt beszélgetés erre a szándékra utal.
A kérdés persze ebben az esetben még éle
sebben tehető fel: miért éppen ők nyilat
koznak a korról? Hiszen, mondjuk, az An
na Margittal folytatott beszélgetés kevéssé
informatív, míg például a [ovánovícs
Györggyel vagy Molnár Sándorral, esetleg
Szentjóby Tamással készített interjú érde
kesebb lehetett volna.

Esetleg az, hogy bekapcsolja a hatvanas
években elindult tendenciákat a magyarműoé
szetben korábban is létezett avantgarde irány
zatok közé, illet61eg megmutassa viszonyukat
az egykorú művészethez? Nyilván ez okból
szerepel Kassák, Korniss, Bálint a kiállítá
son. Am hogy például Berezeller Rudolfot
miért kellett kiállítani, sőt reprodukální,
az egyáltalán nem világos, hiszen a kata
lógusban is csak egyetlen egyszer említik.
Ezzel szemben a többször emlegetett
Halmy Miklós egyetlen képpel sem szere-
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pel a tárlaton. Másfelől szinte minden mű
vész említi akadémiai tanárait, esetenként
mestereit, nem is mindig egyértelműenel
marasztaló felhanggal. Érdekes lett volna
tőlük: Bernáthtól, Szőnyitől, sőt Doma
novszkytól és Pátzaytól is legalább egy
egy művet kiállítani, mivel a "rejtett di
menziókba" ezek a (negatív) hatások is
beletartoznak

S ami a leginkább kérdés: m{wészettörténeti
feldolgozást akartak-e készíteni a szervez6k
vagy inkább kultúrtörténetit? Érzésem sze
rint mind a kettőt, ám igazából egyiket
sem sikerűlt. Beke László stíluskritikai ta
nulmánya jó eligazítást ad a művek és a
művészek között, de semmiképpen sem
tekinthető a kor feldolgozásának: azokról
a művészekről, akikkel nem készült be
szélgetés a születési (és halálozási) adato
kon kívül alig tudunk meg valamit. Ennél
még az "Iparterv 68-80" katalógusa is in
formatívabb volt. Az elsősorban a kataló
gusban megnyilvánuló kultúrtörténeti
szándék pedig inkább csak a korfestésig
jut el: nagyon érdekes Vekerdi László tu-

dománytörténeti tanulmánya, csak éppen
a művészek megnyilatkozásaiból nem
mutatkozik meg, hogya tanulmányban
megfestett háttér valódi közegként szol
gált-e számukra. Fontos Tábor Adám írá
sa a kor irodalmáról, ám a nagyközönség
számára szöveggyűjteménynélkül inkább
semmitmondó, szemben Várady Szabolcs
remek Tandori- és Petri-elemzésével, mivel
az utóbbi konkrét szövegekkel foglalkozik.

A kiállítás s a katalógus azt sugallja,
hogya "hatvanas évek" több, mint az ak
kor keletkezett műalkotások összessége:
önálló szellemisége van, és ez indokolja e
nagyon különbözö művek egy csoportban
való bemutatását. Am hogy mi is ez a
szellemiség valójában, arra vonatkozólag
nem nagyon kapunk választ. De talán
nem is illő ezt egyetlen kiállítástól várni.
Hiszen már az is nagyon fontos, hogy le
hetőséget ad e nyitott kérdések alapos vé
giggondolására és megvitatására.

Horényi Attita

Film
Rainer Wemer Fassbinder keserű könnyei

Három filmről

Nem láttam még mozgóképen megrendí
többet Fassbinder Amikortizenhárom újhold
van egy évben című filmjének első jeleneté
nél. Szavak nélkül, beszédes pillantások
kal egyezség köttetik két férfi közt a testi
szerelemre. Kihalt park, barátságtalanul
derengő hajnal. Bűntudatos vágy fonódik
össze áruba bocsátott mozdulatokkal
mindaddig, amíg ki nem derűl, hogy a
szerelmet pénzért vásárló fél nem férfi. A
szégyen, a tehetetlenség, a d üh kegyetlen
ütlegelésre ragadtatja partnerét. A meg
vert-megalázott Elvira - egykor Erwin,
valóban férfi, feleséggel, gyerekekkel 
transzvesztita voltát leplező tépett ruhájá
ban indul összekuszált személyiségének

kibogozására. Megrendítő a Petra von Kant
keserű könnyei címszereplőjének öntépő ki
szolgáltatottsága, testi-lelki barátnője hűt

lenségéből, emberi kapcsolatai szertefosz
Iásából fakadó fájdalma és csalódása is. S
végül megrendít Fassbinder személyes je
lenléte A szabadság ököljoga főhőseként vá
gyakozása egy magasabb rendűnek vélt
világba, vert férfiszerelme, becsapottsága,
kitaszítottsága és nyomorúságos halála.

Fassbinder rövid, de hihetetlenül ter
mékeny pályáját nehéz korszakokra bon
tani. Művészete - miként egész élete 
egyetlen hatalmas lélegzetvétel a hetvenes
évek áporodott levegőjű Németországá
ban. Fassbinder az 1968 utáni nemzedék
tagja - '68 el6ttikérlelhetetlenséggel; a né
met új film rendezője - a két világháború
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között id6(szerú)tlenné vált művészi kifeje
zésformák ihletettségével. Nem nagy újító,
inkább megkerülhetetlen beteljesítő. Mü
vei zavarba ejtő nyíltsággal néznek egye
nesen a néző szemébe. Elleplezés vagy le
leplezés helyett melodrámákba öltöztetett
közvetlenséggel mesél a létében idegenné
vált ember szerelméről, barátságáról,
szenvedélyéről-szenvedéséről. Az itthon
most bemutatásra került több mint féltu
cat Fassbinder-film közül a fenti három al
kotás időben egymástól távol, 1972 és 1978
között keletkezett. Ami összeköti őket,

összeköti az életmű valamennyi darabját;
ami pedig sajátos atmoszférát ad míndhá
romnak, az éppen a rendezői oeuvre egé
szének gazdag sh1usérzékenységérőlvall.
Mégis, az elemző-befogadói szemlélet, a
megért6 beállítódás szívesen látja együtt a
három filmet, s veszi tüzetesen szemügyre
az egymásra vetülő rajzolatok felerősödő

kontúrját.
Az elveszett személyiség, a sorstalan

ság, a vendég-Iét állapotát nyers "metafo
rával" ábrázolja Fassbinder: hősei homo
szexuálisok, leszbikusok, transzvesztiták.
A más-ság eme extrém, meghökkentő, fel
kavaró, kizökkentő formái ugyanakkor a
lehető leghétköznapibb melodrámák
szokványos történeteivé rendeződnek. Az
egymáshoz nem illő elemek, alakzatok
mögé rejtőző szemléletünket kérlelfletetle
nül kényszerítik a csupasz valóságra össz
pontosítani: nem botrányos "hasonlatot"
látunk, hanem rontott személyiségünk
leglényegét; nem olcsó stílt, hanem köz he
Iyesített életünk sorsvonalát. Fassbinder
űzött, kitaszított, megalázott kisemberei a
hetvenes évek (vagy a hetvenes évek szel
lemének) Németországában élnek. Szocio
lógiailag vagy akár politikailag jól körül
határolható Küsters mama vagy a Zöld
ségkereskedő, R. úr vagy a Vendégmun
kás világa. Elvira-Erwin, Petra és Franz Bí
berkopf A szabadság ököljogában úgymond
a magánélet bugyraiban forgolódik, de ez
a belső világ is minden kockán szembesül
azzal a bizonyos meghatározottsággal,
amit Frankfurt közönyös utcái, egy vágó-

híd vértócsái vagy a hamis ízléssel beren
dezett lakások jelentenek. Még a Petra von
Kant keserű könnyeiben is szemléletessé vá
lik a világ - anélkül, hogy kilépnénk az
asszonyok otthonából. A társadalmi meg
határozottsággal együtt ugyanígy jelen
van e filmekben a nemzedéki érzés: '68 el
veszített naivitása és a "harmadik generá
ció" terroristáinak kétségbeesetten fontos
kodó géppisztolysorozata. Fassbinder tud
ta, művészetté formálta és megélte az esz
méktől megfosztott nemzedék lehetőségét

túlélni az életet. Letudni magunk mögött
egy profán megváltódás kétkedő remé
nyével (rnint például Maria Braun), vagy
inkább túlságosan is élni: gátlástalanul ki
fosztani az élet minden pillanatát, pánik
szerűen megragadni valamennyi oldalát.
E három film hősei az utóbbi zsákutcába
kényszerülnek. Ha nem élhetik saját életü
ket, élnek (akár szó szerint, mint Elvira-Er
win) egy másikat - szenvedéllyel, teljes
személyiségükkel, daccal és erővel. S hogy
ebbe is belebuknak? Igen, de a halál leg
alább a saját zsákutcájukban éri el 6ket. Sze
mélyes tragédiájukhoz ez is kevés. Az 6 sorsuk
amelodráma - a kétséges nagyság, a hamis
ság, az álság, az önbecsapás árnyékában. Tra
gikumra csak a filmekben, mű és hőse viszo
nyának megfogalmazásában bukkanha
tunk; ott, ahol az élet melodrámává silá
nyult közhelyei átvérzik e földi proszektú
ra piszkos lepleit.

Könny és keserűség - Fassbinder alka
tával nehezen társítható fogalmak. Keserű

könnyek nem a rendező, hanem önmagu
kat kereső és elvesztő hősei mozivászon
rói ránk vetülő tekintetében gyűlnek 
tompán, szárazon. A könny nem látható,
hanem ott van. Valamennyi cseppje kö
nyörgés - Rilkével- az Urhoz:

Saját halálát add meg, Istenem,
mindenkinek, azt, mi létében érik,
amelyben vágy volt, ínség s értelem.

(Nemes Nagy Ágnes fordítása)

Gelencsér Gábor
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