
let és a valóság elemeinek látszatra ek
lektikus keveredése, amit a kritika a
rendező szemére vetett, csak ennek a
félremagyarázásnak alapján merülhet
fel egyáltalán. Belőle legfeljebb annyi
igaz, hogy a rendező míndíg is bizto
sabban mozgott ott, ahol a képzelet. a
poézis és a személyesség árnyalt esz
közeivel élt, mint a valószerű ábrázo
lás földhöz ragadtabb világában, ahol

erről tanúskodik előző filmjének
(Romantika) első háromnegyede - fog
va tartja a kezem-fejem-lábam realisz
tikus esetlensége, akárcsak fordítót az
idegen nyelv varázsa. Ezért nem annyi
ra sikerültek a Locsolókocsi "valóságos"
képei, mint például a befejező részben
a hegymászásé. Az azonban egyáltalán
nem baj, hogy a valószerű és a költői
részek egymást váltogatják és kevered
nek. A legjobban éppen ott sikerült a
film, ahol ez a keveredés szinte már
totális, ahol elemről elemre vagy pil
lanatról pillanatra váltja egymást a ket
tő, sót ugyanazon a képen egyszerre
vannak jelen. Ilyenek elsősorban azok
a jelenetsorok, malyekben már nem a
gyerekek a főszereplők. még ha látjuk is
őket, hanem a környezet, a házak, bel
ső udvarok, a felülről, a folyosói rácsok
közül beeső napfény, a szűk utcában
haladó locsolókocsi párájában a környe
zet és az ember... Mert ez a film éle-

A közeljövőben kerül a nyilvánosság elé
Nyíri Tamás A filozófiai gondolkodás fej
lődése eimű könyve. A budapesti Hittu
dományi Akadémia bölcselettörténet pro
fesszora a gondolkodás főbb vonulatait ki
vánja bemutatni, kivált azokat, amelyek lé
nyegesen meghatározzák hazánk szellemi

tünk jelenvaló, soha el nem veszített
gyökereiről szól, melynek lényege csak
annyiban a gyermekkor, hogy ezeket a
gyökereket talán akkor tapasztaljuk
először, de velük maradunk és valójá
ban velük azonosulunk mindvégig, egy
re megíoszthatatlanabbul: urbánus, vá
rosi létünk filmje ez, civilizációnké,
melynek persze csak egyik oldala a
környezet, amelyben felnövünk és éle
tünket Ieéljük. Kézdi Kovács filmjében
ez a szempont egy rnélyebb, jelentés
nélküli önérzet áthangolt valóságához
vezetett, malyből kiindulva megtalálta
ott is a szépet, ahol eddig nem kutat
ták, és amely eddig csúfnak számított,
ezeket a belvárosi, kopott házakat, és
rádöbbentett saját - határok nélküli
.- hazánkra és környezetünkre, mely
még földrésznyi méreteken túl is ösz
szekapcsol másokkal. Negyedik filmjé
vel Kézdi Kovács visszatért az indulá
sához. Lehet, hogy a biztonságot is ke
reste, a kitérést a megszállottság elől,

de valószínűbb, hogy elsősorban önma
gát jobban közelítette meg. Talán nincs
más választása, mint az ismétlés, ön
magát csak önmagával mérheti. Az is
métlések táguló körein keresztül talán
még kibontakozhat filmjeink urbánus
ágazata is.
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életét, valamint korunk katolikus flloz6fu
sainak és teológusainak munkásságát. Rész
letes tárgymutató és a legújabb szakiroda
lom ismertetése egésziti ki a kötetet, mely
a Szent István Társulat kiadásában [1053
Budapest V" Károlyi Mihály u. 4.) jelenik
nieg.

Nevelni annyit jelent, mint az ember szellemi és erkölcsi arculatát f01'málni.
Kalinyin

Nem sajnálni kell az embereket, segiteni kell rajtuk.

Nehezen viselem el, mert nyegleségnek érzem (s
ber káromkodását.
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