
rosszallását fejezi ki a gyilkosságért felelös,
gondatlan öccsének. Az már számára is termé
szetes, hogy a fivéréri esett orvgyilkosságon ne
háborodjék fel túlságosan, lévén az öccse elbi
zakodottságának ..logikus" következménye.
Föként azért nem zsenírozza egyik eset sem,
mert általában karriercsinálással van elfoglal
va. Ezenfelül ambíciója az egyik fögengszter
által kitartott, kissé pénzéhes és kissé vérszí
vó-természetű, ámde manöken-pofikájú nöcs
ke meghódítása. Mivel az ellenszenves banda
vezér végül szintén legéppuskázódik, Pofika és
Szépfiú boldogságának immár semmi sem áll
hat útjába.

Mindez olyan blöden hangzik, hogy akár pa
ródiának is vélhetnénk Coppola filmjét, esetleg
olyan rafinált mufajbéli manövemek, amely
egyszerre kívánja apoteózisát és paródiáját adni
egy világnak. Ennek azonban ellentmond az,
hogy a Gengszterek klubja - bár hellyel-közzel
vicces vagy annak szánt jelenetek is akadnak
benne - előszeretettel tocsog a vérben, a gyil
kolás, az erőszak látványában. Semmiféle poén
kodás nem tehet jóízűvé egy olyan filmet, mely
nek tanulsága, hogy: mindegy hogyan és mi
képp, de talpon kell maradni, túlélni mindent, s
nincs, aki szemrehányást tehetne ebben az

HAlA ÉS NAGYVILÁG

SZOLGÁLAT A két utolsó szám címével is
fölkeltheti érdeklődésünket:A hívő ernberké
pe; Világiak - keresztény hivatás.

Az 1986 karácsonyára megjelent 72. szám az
"isteni antropológiának", a kinyilatkoztatás
embertanának főbb tételeit állítja szemünk
elé. A két első tanulmány a Szeritirás elemzé
sévei mutatja be az embert. Farkasfalvy Dénes
a teremtéstörténetet taglalja. Cikkének befeje
ző gondolata megkapó: "az ember saját rnélto
ságának koldusa". Vass György Jézus tanításá
nak fényében vizsgálja az emberi kapcsolato
kat és az emberi személyiséget. Csak távolabb
ról kapcsolódik ehhez a témához Somfai Béla
írása az abortusz jelenlegi állásáról, elsősor

ban az amerikai egyház és társadalom életé
ben. Prófétai ihletésü Franz König bíborosnak
korunkat elemző előadása. II. János Pál pápa
ismételten foglalkozott az ember keresztény
fogalmával - tanítását Mihályi Gilbert foglalja
össze.

Ez év öszén Rómában a püspöki szinodus a
laikusok szerepét vizsgálja az egyház életében.
Ezért annyira időszerű az idei húsvéti szám,

alapjaiban gonosz világban. Bűn és jog nem lé
tezik, igazság és hazugság szavak csupán, taposs
másokra vagy rád taposnak - az egoizmus ra
finált mítosza ez a film.

Másik szálán egy néger sztepptáncos test
vérpár szívfacsaró karriertörténetét kísérhet
jük figyelemmel. Ők, s a non-stop revüt lejtő

tánckar képviselik a hagyományosan Ameri
kához kapcsolódó keep smiling, a csillogó mú
fogsorok, olajozott frizurák és géppuska-lábak
szórakoztató forgatagát.

Ebben az egyensúlyozó gesztusban nincs
semmi kötéltáncosi hősiesség. Itt nem lehet
lezuhanni. Legfeljebb rengeteg pénzt elherdál
ni egy vállalkozásra, ami megtérül (mert jól
szolgálja a vélt közönségigényeket) vagy nem
térül meg (mert a Rambo nyolcadik folytatása
jobban borzolja az egyre tompultabb agyacs
kákat). Ezek azonban egy iparos problémái. A
Gengszterek klubja művészileg langyos és tér
dig ér. Pazar kiállítású, semmitmondó mese,
egy valaha nagyszabású vállalkozásokat igé
nyesen megvalósító filmrendezö üzleti manö
vere, magas színvonalú szakmai hozzáértésé
nek tárgyszerű áruba bocsátása, régi tehetsé
gének rezignált kiárusítása.

Tóth Péter Pál

amely a kereszteny hivatást, a világiak helyze
tét mutatja be. Külön érdekességet ad az írá
soknak, hogy többségük történeti szempont
ból kozclíti meg a témát. Így az egyház élő tör
ténelmében tanulmányozhatjuk, hogy milyen
lehetőségek, feladatok, feszültségek, megoldá
sok adódtak a történelem során, s ezek sok
hasznos tanulsággal szolgálhatnak jelen és jö
vö egyházunk számára. Alexandre Faivre a ke
reszténység elsö századaiban követi nyomon a
laikusok szerepét, Szántó Konrád ferences
történész a 13. századi laikus mozgalmakról ír.
Szilas László a barokk korban mutatja be a
világi keresztények életét. Ehhez kapcsolódik
Szabó Ferenc írása: a keresztény lelkiség alap
jai Pázmány Péternél. Igen sok tanulsággal
szelgal Francoise Tailleur tanulmánya: a laiku
sok értékelésének, helyzetének változását mu
tatja be századunk folyamán, X. Pius pápától
kezdve a II. Vatikáni zsinaton keresztül egé
szen napjainkig. A nagyobb tanulmányokat
követő írások is joggal tarthatnak számot ér
deklödésünkre: sok friss egyházi hírröl, meg
nyilatkozásról értesülhet olvasójuk.


