A Rővldfilm a gyIJkolásról eViIaga a szeretettelenség jegyében 411, ezért démonikus. A meg·
gyilIrolt taxisofőr távolról sem szeretetre méltó
ember. KöZönségességével, apró gonoszkodasaival, pitiáner önzésével maga is bűnös e démoniában. S a többiek, mind: a gonoszság, rosszíndulat, megvetés hatja át gesztusaikat, annak
árnyékaül a képeken; füllesztöen, halált érlelőn.
• Ez a szeretettelenség teszi oly szomorúW,
vigasztalanná KieSlowski másik filmjét, a R(jrJid..
film a szerelemriJl címűt is. Itt a főhős, a
kamaszkorból kilépő, gátlásos fiú távcsövön át
figyeli a szemközti tömbházban lakó Nőt. Meglesi jókedvét, fáradtságát, szerelmeit, könnyeit. A
távolság kettejük közt fokozhatatlan. A Nőnek
külön élete van: magányos, de alkalmi kapcsolatokkallakályossá tett. A Fiúban tiszta, viszonzást
sem váró szerelem ébred az idősebb, fölényesen
tapasztalt Nő iránt - s viselnie kell annak terhét,
hogy illetéktelenül ismeri a szeretett Másik
htkait. A Nő ilyenformán kiszolgáltatottja a Fiúnak. A Fiú számára egyetlen megoldás kínálkozik: láthatM tenni magát. Nem, mert "céljai"
vannak. Nem akarja birtokolni a Nőt.
Láthatóvá válni ebben az esetben is annyi,
mint valöságos alapokra helyezni az egzisztenciát. Színt vallani, kiállni, vállalni a megaláztatást
is. Másképpen tisztességnek is hívják ezt.

S itt kell SZembeSÜljOn a Fiú a Nő ürességével.
Nem, mert az visszautasítja őt. Ellenkezőleg.
Végül is olyan "jópofa" lenne lefeküdni az izzadó
tenyerű kis szűz fiúval. Ilyen még nem volt a
"praxis"-ban. A viszony jól érzékelhetően megfordul kettejük köZött. Most már a Fiú szolgáltatja ki magát. Nemcsak akképpen, hogy szemérmes tisztasággal feltárulkozik a Nő előtt, de úgy
is, hogy elfogadja ezt az embert igaz szerelmének
- mindenestül. Pedig abban az ember már igen
mélyen eltemetödött a szerepek alá Képtelen a
Fiú közeledését másként felfogni, mint egy Férfi
közeledését. A Fiú pedig nagyon hangsúlyosan
- és egyébiránt lélektanilag is messzemenőkíg
megalapozott logika szerint - nem férfi. Nem
Hím. fgy nem vállalhatja azt a feladatot, hogy a
Nőt meghódítsa, "magáévá" tegye. Hanem, hogy
- tudtán kívül - felébressze ordas nőstényi
magányáb6l.
KrzysztofKieSlowski két filmje nem véletlenül
rímel egymásra. A lengyel rendező szándékában
magának a Tízparancsolatnak a "megfilmesítése"
411. Szemlélete pedig mélyen keresztény: a Törvényhez a megváltás felől közelit. Nem ítélkezik
- egyébként könnyen és fölényesen megítélhetőnek tetsző - hősei felett, hanem azt vizsgálja,
mik a lehetséges utak - mégis, az egészen vagy
csaknem egészen elrontott létezésből - az Élet
felé.

Tóth Péter Pál

Kulturális krónika
Szent István Arcbikon '88. Dohos Marianne
szerkesztésében, Barabás Ferenc tervezésében
jelent meg ez a gyönyörű album, Schéner Mihály
rajzaival. Konkoly István püspök veti fel a kérdést
írásában: "Szent István szellemi végrendelete
nekünk is szól. Vajon a magunkénak érezzük-e?"
A választ a kötetben található rajzok, a benne
olvasható vallomások adják meg. Amint Kabdebó
Lóránt írja: nA sorsfordítók a jelent formálják."
Elnézve a rajzokat, olvasva a többi között Benda
Kálmán, Határ Győző,JánosyIstván, Nemes Nagy
Ágnes, Sötér István és Szabó Magda vallomásait,
igazat kell adnunk e meg4llapításnak. Szent
István emlékezete nemcsak a jelent hatja át,
hanem a jelek szerint arra is alkalmas, hogy
ökumenikus szellemet teremtsen, egymás mellé
sorakoztassa föl mindazokat, akik szellemi

értéket alkotnak, akik hisznek abban, hogy a
múlt nagypéldái megtennékenyíthetik a bizonytalan jelent is.
Nagyszerű és időszerű könyv, a legnagyobb
elismerés illeti megjelentetéséért a Békés megyei Thnács Művelődésügyi Osztályát, s a békéscsabai nyomda remeklő munkatársait, akiknek
jóvoltából igazi könyvművészeti ritkasággal gazdagodhattak a gyújtők, az összeállító és a művész
pedig maradandó szellemi kinccsel gyarapították a nemzeti önismeretünk ügyét előre
mozdító kiadványok számát.

Bárdosi Németh János: Bibliográfia. Bárdosi
Németh János a magyar vidék egyik szellemi
organizátora, mozgatója volt, csendes, szelid,
tiszta szavú lírikus, akit elsősorban illyés költői
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péld4ja ÖSZtÖOZOtt, de legszebb verseiben jellegzetesen egytni hangon szólalt meg, az öregedő
Arany módjara bölcselkedve, szomonln szemlélve az életben egyre mgyobb helyet megh6dító
rosszat, mégls az örök életértékek g)'l1zelmében
bizakodva. Bertók László, a jeles költ&a1's jövolW>61 most e fontos, jelentős~ életmű
kö~etiOSszefogIaIúátvehetjüklrezOnkbe, s
tisztelettel, szerétettel idézhetjük az adatok
"hősét", aki a jelek szerint dacol az elmúlással.

(Pécs)
Kálnoky László fordifásai: SZentségtörlJk és
mártirok. KáInOkY gyakran panaszkodott életében, hogy a fordítasok ~ erejét, nem
képes annyi és olyan koncentrált saját verset írni,
amennyib61 ihlete alapján futotta volna. Ma már
tudjuk, hogy ez a panasz csak részben volt
megalapozott: kiWlt öregségében a mai magyar
líra jelentős egytni teljes{tméoytt alkotta, mO~rdítasai rtvén pedig igencsak gazdagitotta világirodalmi ismereteinket. A rt jellemző szinte
aggályos mtígonddal fordított, megbarcolt minden sörért, minden szóért, arra törekedett, hogy
az eredeti SZOregheZ lehetőség szerint teljesen
hű maradjon, s így alkossa azt újra nyelvünkön.
Fordítói életm1ivl= a legoagyobbakéhoz, szabó
Wrincéhez és a többiekéhez hasonlítható. E kö·
tete egy remek tolmAcsolással:Jacopone da Thdi
sok változatban ismert himn~ magyarításával indul, majd ezt követi Ouistopher Marlowe Doktor Fausztusz tragikus hist6rifja, pbllip
Massinger az erény nagyságttés életalakító erejét dicsérő A römaí színésze, Goethe Faustjanak
második része - IWnoky egyik sokat emlegetett remeklése - és Schiller stuartMáriája. Ez
a szép kivitelű kötet is azt bizonyitja, hogy lWnk
legnagyobb mesterei természetes otthonossaggal lélegeztek együtt a vili1girodalommal, s így
alakitottákki az eur6paisag mércéjét. (Magvető)
Kiss Tamás: Méretlen UM. A debreceni lírikus a
Nyugat harmadik nemzedékének tagja. Nevét
ritkábban olvashatjuk a nemzedéki 0SSZCf0gIalá.
sokban, aminek részben az a magyar.1zata, hogy
eredendöen szerény, vi&v.ah1l26d6 költő. Az a
célja, hogy a költemény segitségével maradandó
életértékekkel gazdagitsa olvasóinak világát.
Amint a kötet címad6 versében írja: "Vad és szilaj
ez az emberOlt6, - hiábavolt a fék, a gat. - szót
emelt hát: verset irt a költő, - hogy otthon
érezze magát." Az otthonteremtésnek ez a bensőséges készsége lWnk legnemesebb hagyományaihoz kapcsolja világát. Eza hagyománytisz.
telet mutatkozik meg gondosan megWlasztott
formáiban, olykor bravúros ritmuskezelésében,
s a verseinek hangulatát ;ujúó elkötelezetten és
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mélyen emberi szellenúségben. Régi és újabb
verseinek szigoni válogatása egy felfedezésre
érdemes költői világ térképét rajzolja. (Szépiro-

dalmi)
Kabdsbó Lóránt: Az Újhold k<JltIJI. Az Újhold
dmti, rövid életti, de igen jelentős folyóirat
reneszmszat nemcsak az Újhold-Évkönyv kM16anszerkesztett sorozata jelzi. Pilinszky,Nemes
Nagy Ágnes, Rába György és a többiek szinte
"ütemelőz6i"voltak a modern magyar költészetnek, Mándy Ivm prozája pedig legjelentősebb
mai elbeszélőinket tennékenyítette meg. Hoszszú évek méltatlan mellljZöttsége után OaPjainIkban végre elérkezett az ideje, hogy he1yQkre
kerOljenek az Újhold írói és kritikusai, s vissza·
állítsuk irodalmunk foly.unataba kezdeményezéseiket. Ebben a munkában segitenek Kahdeb6
L6rtnt ana1fzisei, melyek a mai magyar líra egyik
legfontosabb tartotnányara, igazi világirodalmi
teljesítményeire irtnyftják a figyelmet. (Békés-

csaba)
Czigány GyOtxy: Lacrlmosa. Tizenkét ven. A
remek kivitelti kötetben erős, SZU88esztív, éles
rajzolatú költemények követik egymast. Bennük
a sejtetésnek, az elhaUgatásnak legalább akkora a
szerepe, mint a kimondásnak. Voltaképp tizenkét variációt olvasunk életre és elmúlasra, s
miközben kormos rost csap ki a versek"gyásZkemencéib6I", érezni a frissen sült kenyér illatát,
megérint az otthon nyugalmas békessége is.
(Poesis Hungarica 2. Békéscsaba)

Major ottó: A megtalált út. Izgalmas, gondolkodásra és vitára serkentő tanulmányok, filológiai bravúrok, emlékezések és birtlatok sorakóznak

a

szerző

új kötetében. Major Ottó azt a

llbertI.iS és radikális szellemiséget éleszti föl,
amely soklUg gyanús szellemi portélWlak szá·
mított. Nagy beleérzéssel bizonyitja, hogy e
szellemiség legjelentásebbjei - Jászi Oszkár,
Sinkó Ervin és a többiek - olyan eszméket és
eszményeket fogalmaztak meg,melyekhez a mai
zavaros időkben is érdemes értő figyelemmel
közelíteni. szépek és érdekesek a Kortársaim,
barátaim dmti ciklusban o1vashat6 írások. Major
Ottönak köszönhetjük a többi köZött Lengyel
József életmtlvének pontosabb és hitelesebb
ismeretét, de sokat tett azért is, hogy Thurzö
Gabar életmCive ne merüljön el érdemtelenül a
feledésben. Szellemes és találó színházi kritikák
mellett érdekes, tanulSl1gos mtihelybeszélgetéseket is tartalmaz a kötet. (Szépirodalmi)

R6nay László

