
cionalizmusnak szerves következménye a
film stiláris arculata is; Wajda nem
ügyel a finom átmenetekre, s nem sok
gondot fordít az illúziókeltés manípu
latív, realista eszközeire, mert anyaga
maga az illúzió, hanem mindent az in
dulati ábrázolás szolgálatába állft, (A
világ, mint índulat l) Ezért váltanak ké
pei hirtelenül, szinte iskolás darabosság
gal, akár valami sematikus műben, Pél
dául mikor a két testvér kibékül: az ezt
tisztázó párbeszéd után hirtelen megje
lenik az egyik, majd a másik férfi mo
solygós arca, már-már a giccs határát
súrolva. Wajda ugyanis következetesen
azonosul tárgyával: a saját önző érzel
meinek, hiú ámításainak és elfogult vá
gyainak hálójában vergődő embert áb
rázolja az emocionalitás eszközeivel.
Nem minden kockázat nélkül! Szeren
cséjére az érzelmek sokat kibírnak. a
rnelléfogásokat és tévedéseket is, de
ugyanezt már a selejtességgel nem te
hetné meg; az olcsóságot nem lehetne
olcsón ábrázolni.

A filmben minden arra épül, hogy az
érzelmek olykor önpusztító rabságából
csak a halál válthatja meg az embert,
vagy az őstermészet primitivitása. Az
utóbbi azonban csak mínt titkolt vágy
kép húzódik meg (az olyan képek hát
terében, ahol a favágók izmoktól duz
zadó, fejszés karját látjuk, vagy a pa
rasztlány egészséges, habzsoló érzékisé
gét) , de mínt alternatíva megvalósitha
tatlan, mert nincs visszatérés, s ezt

Wajda - 25 évvel a fasizmus, az ősiség

s a mítíkus múltba veszett irracionális
"természetesség" (valójában a bestiali
tás) egy megvalósításí kísérletének bu
kása után - nagyon jól tudja. Ezért ma
rad csak az első lehetőség, s ezért a
legszabadabb a fiatalabb testvér, mert
közeli halálának tudata segíti őt abban,
hogy felülemelkedjék önző érzelmein, s
elkötelezetlenebbül tud örülni a létezés
nek. Lényegében azonban az illúzió sza
badságáról van szó.

Az 1926-ban született Wajda ennek az
1932-ben írott elbeszélésnek a megfil
mesítésében saját gyermekkorát is sze
retné tetten érni. A romantika ebben a
formájában a kétségbeesés hangja, mert
ez a múlt - ez a kelet-európai múlt,
ahol annyi mindent elrontottak a nagy
érzelmi tombolásokban (a sok "mmdent
megfontoltam. mindent meggondoltam"
ellenére) -, már "idegen ország", ahová
nincs belépés, akárcsak a Küldöncébe.
A film utolsó képein, a halotti ének
visszhangos dallama után üres marad 3
szoba, ahol egykor a fiatalabb testvér
lakott. Csak a zöld erdő felé nyíló ab
lak négyszöge látszik, párkányán az er
dész mozdulatlan arcú kislányával. Egy
idő múlva a gyerek átveti fehér téi d
harisnyás lábát a párkányon, s ugyan
olyan mozdula tlan - majdnem szomorú
- arccal eltűnik az ablakból; az üres
keretben a megfoghatatlan marad visz
sza: a melankólía,
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A legújabb pápai megnyilatkozás, a Octagesima adveniens különleges figyel
met és elmélyedé tanulmányozást érdemel, mert korunk legjelentősebb világnézeti
és társadalmi kérdéseivel (kapitalizmus, liberalizmus, szocíaltzmus) foglalkozik és
rögzíti a Szeritatya velük kapcsolatos -állásfoglalását, A nevezetes motu proprio
ismertetését, elemzését és értelmezését végzi el nagy tanulmányában PfeifeT János,
a Hittudományi Akadémia professzora. - Mílyen középkori eredetű hagyományai
vannak a magyar templomi népéneklésnek? Hogyan alakult a századok folyamán,
milyen hatások érték, melyek és milyen értékűek legfontosabb gyűjteményei a
Cantus Catholicitól Kájonin, s a sokat emlegetett és bírált Zsasskovszkyn s egyéb
énekeskönyveken át a Szent Vagy UTamig? Az utóbbiban kodifikált ének-reformá
lás mennyíben volt szerencsés? Mik lennének a még élő, de már kihalóban lévő

értékes népi anyag megmentésére a teendők? Ezekkel a problémákkal foglalkozik
Kodály szellemében bízvást alapvetőnek monáható tanulmányában a kérdés kiváló'
szakértője, Dobszay László. - Halála ötvenedik évfordulója alkalmából a nagy
szlovák költő, Hviezdoslav emberi alakját és költészetét mutatja be élményi me
legségű esszéjében Szalatnai Rezső. - Közöljük Szendi József tanulmányát a rno
dern teológia személyes jellegéről; irodalmi anyagunkban Latinovits Zoltán "Költői

versét mondani" című írását, Major-Zala Lajos és EndTe KáToly verseit.
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