
Nem szabad félreértenünk, nem a
parttalan szexualitást propagálja film
jében Pasolini. A tökéletes szeretetet.
Mely nem ezt,' teszi, hanem még ezt
sem tagadja meg. Pasolini - ha lehet
így mondani - a szeretet "végtelenben
vett határértékét" mutatta be filmjében,
mely képes levetközní előítéleteit, gát
lásaít, egész önmagát - másokért.

Filmje csak annyira provokáció,
amennyire a szeretet törvénye az: szem
beállít önmagammal. Könnyu valakin
úgy segíteni, ahogy én tudok és én aka
rok, nehezebb úgy segíteni, ahogy neki
szüksége van rá.

A Fiú szeretete megváltoztatta a csa
lád életét. De csak egy impulzust tu
dott adni, s a kapott szeretet-mennyi-
séget ki-ki megpróbálta beépíteni ku-
sza, ellentmondásokkal terhes életébe..
A Fiú nem váltotta meg őket, de fel·,
villantott előttük valamit. E felvilla
nás után indulnak el nyomorúságukban'
botorkálva. Magukra maradva, ki, hogy-'
tud. Van, aki újra kezd mindent, van,
aki összeroppan. S hogy melyiküké az
igazi út kiút? Ezt nem tud
hatjuk biztosan. Mert az utakat nem
látjuk be végig. És nem is mi vagyunk
hivatva ezt megítélni.

KIPKE TAMAS-

Tájékozódás

Az idei könyvhéten ismét
gazdag és értékes választék
került az olvasók elé. Jó
néhány olyan mü is, ame
lyek nemcsak örömet és él
vezetet szereznek, hanem
komoly és maradandó ta
nulságokat is adhatnak,
Hadd emeljük ki minde
nekelőtt mves Gyula össze
gyűjtött verseinek második
kötetét, mely Teremteni
címmel jelent meg a szép
irodalmi Könyvkiadónál. Az
előző kötetben, amely a
Haza a magasban címet vi
selte, 1945-ig követhettük
nyomon a költői pálya ala
kulását, most pedig már
1968-ig bontakoznak ki e
méreteiben is', szándékában
is, .esztéttkaí súlyában is ki
vételes életút csúcsai.

Ortutay Gyula Fényes,
tiszta árnyak címü tanul
mánykötetét ugyancsak a
Szépjrodalmí Könyvkiadó
adta ki. A kitünő tudós
Sík Sándor szegedi tanítvá
nyai közül talán az egyet
len, aki tudatosan ébreszti
tiz esztendeje elhunyt pro
fesszora emlékezetét. E vá
logatásban két szép tanul
mányt is szentel Sík Sán
dornak. Ezek közül kivált a
A jó párbeszéd példája
című írásban sikerült meg
ragadnia e valóban jelentős

életmű leglényegesebb
rnondanívalóját. Hogy mít
jelentett Sík Sándor a ma
gyar irodalomtörténetírás
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és az irodalom fejlődésé
ben, azt jól példázza Rad
nóti Miklóshoz fűződő kap
csolata, mely még rengeteg
feltáratlan motívurnot rej
teget. De Radnóti mellett
egy egész nemzedék nőtt
fel, metynek tagjait ő indí
totta, ő nevelte. Ortutay
Gyulát köszönet íllethetí,
hogy e tanításról nem fe
ledkezett meg ••.

Lengyel József Argoni
dész hajói (Magvető) círnű

könyvében egy csokorra va
ló mesét gyűjtött össze, s
ha nagyon méíyen belefi
gyelünk ezekbe a látszólag
könnyü kézzel felvázolt tör
ténetekbe, korunk fontos
emberi kérdései s felelős,
komoly válasz kísérletei
körvonalazódnak bennük.
"Félmúltunkat" és jelenün
ket tarja elénk Örkény Ist
ván Arcképek, korképek
című, főkéht az ötvenes
évekből való riportokat tar
talmazó kötetében (Magve
tő kiadása). Van ebben sok
heroikus nekilendülés, ön
maga ellenébe fordult szán
dék, félreértés és félreér
telmezés, az egész kötet
azonban - épp nagyon is
emberi arculata miatt
tanulságos kordokumen-
tum.

Sokszor elgondolkodunk a
jelen és jövő Viszonyáról,
hisz a feljődés vitathatat
lan tényei mellett akadnak
aggasztó jelek is. rrielyek
azt mutatják, hogy az em
beri civilizáció jövője sok
nyitott kérdést rejteget.

Ezekkel néz szembe h allat-«
Ianul izgalmas, érdekes,
szellemes könyvében, a Na
pok hordalékában Déry Ti
bor. Az író többször is fel
veti a kérdést, rnílyen lesz"
egyén és társadalom viszo-
nya egy majdani struktúr-á
ban. S ha válaszai terrné-'
szetesen nem is íródhattaK
a végérvényesség igényé
vel, a könyv míriden lapja
szolgálnt és használni aka
ró jelentős egyéniség val
lomása (Szépirodalmi'
Könyvkiadó).

Végül felhívjuk a figyel
met a Gondolat Könyvki
adó három értékes kíadvá
nyara, Richard Friedenthal
Luther élete és kora c.
könyve nagy történelmi és
tárgyismerettel igyekszik
hiteles, objektív és egyút
tal modern képet adni a re
formáció koráról és Luther
fellépéséről. Burrhus F.
Skinner A tanítás technoló
giájában az általa kidolgo
zott tanulási elmélet gya
korlati megoldásaira keresi
a megfelelő és hasznosítha
tó választ. A tanítás mód
szereinek kialakításában és
az oktatás lehetőségeinek

feltérképezésében elért
eredményei szinte új ala
pokra helyezik a korszerü
tanítási és nevelési erőfeszí

téseinket. Tőkei Ferenc ki
tűnő tanulmánya vezeti be a
fordításában és szerkeszté
sében megjelent A szépség
szive c. kötetet, mely régi
klnal esztétlkai írásokat, el
mélkedéseket tartalmaz. Bl
vezetes, frissítő olvasmány.


