
metöben az egyetemes magyarság ügyének
nagy képviselőjétől búcsúzva, ki gondolta vol
na, hogy néhány év elteltével megkezdődik az
"Illyés-revízió", amelynek során lesznek akik
magatartását megalkuvónak. versbeszédét avítt
nak mondják? Ki hitte volna, hogya magyarság
öntudatra ébredésének folyamatából némelyek
éppen Illyést zárnák ki? Illyés Gyula életművét

valóban nem lehet és nem is szabad kiszakítani
történelmi összefüggéseiből.Máskülönben Szel
lem és erőszak című, tíz évig megjelenésre váró
kötetének címét sem lehet értelmezni. Valójá
ban egy erőszakraépített korban a magyar szel
lem védelmezője, képviselője volt, aki teljes
mértékben megérdemli azt a tiszteletet és szere
tetet, amely Vasy Géza Illyés Gyula évszázada
című munkáját épp úgy áthatotta, mint most
megjelent alapvető életrajzát. (Elektra Kiadóház,
Budapest, 2002)

RÓNAY LÁSZLÓ

FÉNY A KANYARON TÚL

Életünket ritkán éljük meg nyílegyenes, biztos
útként. Nem hiányoznak abból az éles és belát
hatatlan kanyarok sem, amiken túl nem tudjuk,
mi következik. Egyes kanyarok pedig teljesen
más irányba fordíthatják életünket.

Ilyen éles kanyarokkal tűzdelt az élete Szilvi
nek (Dér Denisa), a drogos lánynak Dér András
Kanyaron túl című filmjében. Az "anyag" teljes
fordulattal vitte rossz irányba útját, s most szük
sége lenne egy hasonlóan nagy kanyarra a vissza
téréshez. De kanyargós az útja Mágocsnak (Bubik
István) is, aki papként a drogosok pásztora akar
lenni, és Szilvinek próbál segíteni. Feladatában
rengeteg beláthatatlan fordulat és nehézség aka
dályozza. A film kettejük küzdelméről szól, egy
mással és együtt a szer hatalma ellen.

Ismét egy drogos film. Számtalan született az
utóbbi évtizedben - jelezve a téma aktualitását
-, s mi általában főleg Holywood termékeit is
merjük. Sajnos a Kanyaron túl sem képes felvenni
a versenyt a közönség meghódításában a plazák
populáris celluloid termékeivel. Pedig nem csak
az értelmiségiek szűk körét lenne képes megszó
lítani. Az alkotást egyszerűség és bizonyos érte
lemben hagyományosság jellemzi. Tőrtértetsző

vése lineáris, világos. A mesét azonban át meg
átszövi a finom szimbolika és az igen gazdag, ki
dolgozott képi világ, amely a film egyik legna
gyobb értéke. A képek egyrészt leplezetlenül
megmutatják azt, ami van, ami történik, más
részt rajtuk keresztül feltárul a valóság mögött,
láthatatlanul rejtőzködő misztérium. Szépítés
nélkül ismerhetjük meg a drogos szubkultúra
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durva világát, sőt közelről láthatjuk az anyagot
és befecskendezését. A kábítószer a vérrel keve
redik, s az egész képernyőt betölti lassú hullám
zás képsora plasztikusan fejezi ki, ahogy az em
ber lényegébe-vérébe hatol a kőnnyű, cseppfo
lyós mámor világa, s így nem hagy szabadulni.
A film helyszínei szintén egyszerre mellbevágó
an valóságosak és jelkép erejűek: a szereplők

benső útjának és az isteni építkezésnek az állo
másai, szimbólumai. A rendező bátor vonások
kai rajzolja meg az emberi élet és az isteni kegye
lem misztériumát, s közben mégsem érezzük
soha didaktikusnak vagy "térítőnek" üzenetét.

Végre egy keresztény szellemiségű drogos film.
Ez kiválóan megmutatkozik a pap ábrázolásá
ban. Kevés ilyen, a hit szemével is hiteles pap
képet láthatunk filmen. Alakja nem a társada
lomban élő "pap-sztereotípiáknak" megfelelő,

és nem is idealizált, ugyanakkor átsugárzik raj
ta hivatásának misztériuma. Szolgálata által
Krísztus, a Jó Pásztor képmása, aki "krisztus
ként" nyúl az "utolsók", az elveszettek után.
Utján többszörösen megkísértetik: egyházi elő

léptetés, női gyengédség, de ellenáll. Látszólag,
mint Krisztus, bele is bukik vállalkozásába. Jú
dás (Tamás) árulása miatt. Mivel "csak" kép
más, a végső győzelem nem is az övé: kudarca
után csak Krisztus kegyelme győzhet a lélek
ben, melynek viszont eszköze volt az ő közvetí
tő szolgálata. A másik főszereplő,Szilvi a bűnös

nő, akit Jézus (Mágocs-Krisztus) gyógyíthatna
meg. Bibliai párjától eltérően azonban ő nem
borul rögtön Krisztus lábai elé, neki még
hosszú utat kell megtennie, sok buktatóval.
Alakja kulcsfontosságú, rajta keresztül tárulnak
fel Mágocs krisztusi-pásztori szolgálatának ne
hézségei, gyümölcsei. Benne érhető tetten leg
tisztábban a kettejük kapcsolatában munkálko
dó, de rajtuk túlnövő. titokzatos isteni kegye
lem. Dér Denisa nagyszerű játéka igazi karak
terré teszi Szilvi figuráját, annak sokarcúságát,
alakulását is megjelenítve.

A film vége bizonytalanságot hordoz, de nem
nyomasztó: a kanyaron túl Krisztus fénye. már
feldereng. A kulcs végső soron Szilvi kezében
van, de mi sem maradhatunk közömbös szemlé
lők. A film nyitottsága különös erővel szólít meg
minket is: mi mit tettünk - például az egyház
ban, az iskolában, közösségeinkben - az "utol
sókért" . Dér András filmjét minden lelkipásztor
nak, pedagógusnak és fiatalnak meg kellene néz
nie, hogy lássuk: úton vagyunk - (egyházi) éle
tünkben, a nevelésben, a drogkérdésben - ka
nyargós, problémákkal tűzdelt úton, de a kanya
ron túl mindig Krisztus útmutató fénye világít.
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