
lemezkiadó erőpróbának tekinti a Re
quiem felvételét: kevés olyan maradan
dó remeke van a zeneirodalomnak.
mely ilyen szép. maradandó felvételen
lenne ismert. Az viszont szokatlan· a
gyakorlatban. horni a kiadvány ismer
tető szövegében a szokott adatok. idő

rendi közlések, zenei háttérrajz mellett
egy aránylag nagyobb írás is olvasható.
melynek a jelek szerint az a célja.
hogy "megmagyarázza", miért foglalko
zott a zeneköltő vallásos tematikájú
műalkotás komponál'ásával élete utolsó
szakaszában.

Gondolom, a zenerajong . ..em a ma
ayarázó szöveget olvassa. hanem a mű
re kiváncsi. Szerencséiére a magyar
hanglemezgyártásnak valóban rangos
eseménye e lemez megjelentetése. A
mind, eszköztelenebbé váló. mindinkább
a zenei folyamat leglényegére összpon
tosító Ferencsik János példamutató alá
zattal' juttatja érvényre a partitúrát. s
a kiemelkedő pontokon (Dies irae, Lac
rumosa) egészen emlékezetes teljesít
ményre ösztönzi a Maayar AIZ4mi Hana
versenyzenekart és a Magyar Rádió és
Televízió Snekkarát (karigazgató: Sap
szon Ferenc). Szépen énekelnek a szó
lóegyüttes tagjai (Kalmár Magda, Ta
kács Klára. Korond'll Gvörgy, GTeQOT
József). s az orgona zengése - Mar
gittay Sándor jóvoltából - még pate
tikusabbá teszi az előadást.

Végezetül hadd tegyünk néhány meg
jegyzést az ismertető már je!'zett ré
szével kapcsolatban. Annál is iitkább.
mert ismereteink szerint sehol nem
szokták hasonló jellegű magyarázatot
hozzá/űzni Mozart Requiemjéhez. Való-

FILM

T. S. EHot költői életművében gyak
ran felbukkanó motívum a "modern tár
sadalom katasztrófa-előérzete". s CoP
pola - a Dementia 13. Most már nagy
fiú vaay, Keresztapa l-II.. Magánbe:
szélgetés, A nagy Gatsby elismeTt ren
dezője - az Ő verssorait is felhasznál
va ad intellektuális töltést a vietnami
háború borzalmait megidéző. és a jö
vendő háborúk Tettenetét előTevetítő

filmjének. Alkotása érdekességét. érté-

ban érdekes kérdés. hogllan kapcsoló
dik össze a zeneköltő életében a sza
badkőműves- és a vallásos tematika. de
ezt inkább a tudományos elemzés fel'a
data volna pontosan és meggyőzően

megválaszolni. Erre történtek is kísér
letek, épp a Requiem esetében azonban
IJ,ligha szabadna kikapcsolni a pszichikai
ténll'ezőket: egészen bizonlloS, hoay a
halállal szemben áUó ember összegzését·
éppúgy sejthetjük a Requiemben. mint
a szabadkőművesséa és a ..gondolkodó
vaZ'lásosság" (ezt a kifejezést az ismer
tetőből idézzük) összeegyeztetésének kí
sérletét. Egyébként nem egészen valószi
nű. hogy bárki a halála előtti utolsó
hetekben ilyen jellegű tudatos ..össze
egyeztetésre" vállalkoznék!

Felvetődik itt eay másik, szintén in
kább a tudományos vizsgálódás terü
letére utalható gondolat: Charles Ro
sen nyomán megemlíti a szöveg szer
zője. hoay "a vallásos zene a klasszi
kus stílus 'legproblematikusabb területe",
Nem érthető' pontosan, ez értékítéletet
jelent-e eQtlben. HoQtl a vaUásos zene
nem iZZik bele valamelYik stílusiránll
zatba.. abban nincsen semmi különösen
meglepő. hiszen végelemzésben a zené
nek ebben a rétegében a hag1lOmán1lOk
nak is nagy szerep jut. Meglehet. hoay
az egyház néha - íau Haydn és Mo
zart korában is - tiltó rendelkezése
ket hozott a templomban használ'atos
zenekarok összetételével kapcsolatban.
de tiltás ide. tiltás oda, mégsem lehet
vitatni.hO(l1J a klasszikus kor egyházi
zenéje a műfaj vonatkozásában is eg'll
fajta betetőzést jelent.

(R, L.J

két az adja. noa» érzékletes és látvá
nyos képi világa' nem öncélú, hanem
irodalmi és folklorisztikus motívumo
kat iS feZ'használva, teremti mea film
jének filozófiáját. Az alapÖtlet Conrad
Utazás a sötétség rnélvére című regé
nyéből származik; a XIX. századi Kon
gó vidékét gyarmatosító kereskedők fi
guráit XX. századi. anterikai katonák
ká formálja át.

Willard százados. a vietnami hat'co
kat már túlon túl ismerő. heluét nem
találó katona elindul egy - a kiadás
pillanatában letagadott - 1J(lt'ancs tel
jesítését'e. Feladata: megsemmisíteni
Kurtz ezredes Kambodz~ában létt'eho
zott. az amerikai hadveietést61 fil.gget
len, valószínűtlenül keguetlen ut'almát,
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Küldetésének teljesítése érdekében egy
Vietnamon ~ szimbolikusan: az egész
indokínai háborún - véOig kígyózó fo
lyó1l kell felfelé haladnia a négytagú le
génységgel ellátott őrcsónakon. Útjának
stációi egyre távolabb visznek a való
ságtól. s egyre közelebb Kurtz múIt
jához. amely fokozatosan Willard múlt
jává is válik. Az ezredes "birodalma"
felé közeledve. a mind titokzatosabb
fol'yón haladó csónak utasai előtt fel
tárul az egész hábo'rú értelmetlen volta.
illetve elz Ö1Icélrendszer tragikus kiala
kulási folyamatának többféle változata.
Példa erre Kilgore ezredes tevékeny
sége, akinek viselkedését. cselekedeteit
nem a józan belátás szabályozza. ha
nem a szeszélves és öncélú hősködés.

Oltözködésével. modorával az amerikai
polgárháború. északi tisztjét utánozza. s
közben halálkártyákkal "értékeli" a meg
ölt sároák holttesteit. Majd heHkopter
-lovasait Wagner zenéjevel lelkesítve
vezeti eQY falu elfoglalására. noa» 1,izi
síel hessen a csodálatos hullámokon. Kil
aore az a tiszt. aki rettenthfltetlen és
jópofa jenkiként berendezkedik a há
borúban. elfogadva azt természetes élet
közegként. Hiszen szereti a napalm il
latát: ízig-vérig katona és szuaaeszti»
egyéniség; viselkedésével az állandó
életveszélyben is megteremti emberei
nek a biztonsáo látszatát. a mindent
túl lehet élni illúzió ját.

Az őrcsónak legénységétől a bizton
ság látszata is egyre tál'olabb kerül.
Nem tudják. hova. miért mennek. s a
bizonytalanság érzése nő bennük. A
dzsungelben támadni kész "sárgák" és
vérszomjas tigrisek egyaránt lapulhat
nak. csak a civiLizáció jelképévé eIólé
pő csónak nyújthat némi. biztonságot.
..A halá! bármikor és bárhonnan jöhet"
tudata ellen alkohol. kábítószer. rock
-zene csak 'ideig-óráig használ. Sorsuk.
hogy öljenek és megölessenek. Kurtz
birodalmában már a csónak védelmező

szerepe is megszűnik az őserdő érintő

leges k6zelségbe kerülésével. A ..kifi
nomult borzalom"vi/ágában - Bosch
Keresztrefeszítés és id. Brueahel A halál
győzelme című festményeire emlékez
tető látomása - a levágott fejek. mea
feszített. megkínzott testek garmadája
veszi 'körül a "csónakból" kiszálló ezre
dest. aki isten-királlvá alakulva. Eliot
verseket szaval "gyermekeinek". A ha
talma megszüntetésére küldetett száza
dosnak szembesülnie kell jövendő áldo
zatával. végrehajtani az ítéletet. de
Willard nem felettesei parancsát követ
ve öli mea Kurtzot. hanem a dzsungel
akaratát teljesíti.
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A dzsungel - Conrad regényében is
a titokzatos. felfoghatatlan, bar

bár és mégis vonzó. ősi természettel
azonos. me lu az ideaenek számára ál
landó félelemérzést és' állandó kísértést
jelent. Lehetőséget az ösztönök szerinti
életre. az erkölcsnélküliség megvalósí
tására. Vágyat ébreszt az emberben
rejlő. vadság irántí vonzódás kiélésére.
Az eszme nélküli háború káoszából.
ahol már a hivatalos hadvezetés sem
tudja eldönteni. ki a gyilkos és ki a
katona. s nincs szükséa egyéni haditet
tekre. tér meg Kurtz az őserdöbe. Nem
vállalja tovább. hoay egy gépezet része
ként szeméuteteniit öljön, helyette leg
főbb hatalomként Ö1Imaaa teremtette
rítus szerint, ítélet és válogatás nélkül
kínozza halálra az embereket. Menekül
a civilizáció erkölcsétől. feleleveníti az
emberáldozat primitív szokását. de ez
zel nem a természet erőit szolgálja.
A háború. a dzsungel hatására. a vi
lág bekövetkező katasztrófájának érzé
rétől beteg lélekkel. istennek tekintve
személyét önmagának mutat be áldo
zatokat. Frazer ősi szokásokról írott el
mélkedéseit és a terűlet őslakóinak élet
módját hasonlónak találva. a vadság.
az ösztönösség szellemében uralkodik.
Számára ez a jövő útja; anoauar: mea
fogalmazza: ítélet nélkül ölni tudó em
berekre van szükség. Kurtz pusztulása
is az őserdő népének akarata: az isten
-király nem halhat term.észetes halál-:
lal. mert az a tisztesség jár neki. hogy
ne váljon örea és tehetetlen emberré.
Ezt az ezredes jól tudja. s halála étm
úay rituális. mint a népe által ünnep
ség keretében feláldozott bikáé. Guil
kosát s egyben utódját Kurtz választja
ki. mert Willard is eljutott az út vé
gére. s alkalmas az uralkodásra. A hal
dokló utolsó szava a "borzalom". ezzel
..összegzett és ítélkezett" élete és tettei
tetett. hiszen meg teremtette ösztönei
szabadsáoát. illetve saját normái sze
rint cselekedett.

Ki/aare és Kurtz más utat követ. a.
vezetők szemébe~ az egyik katona, a
másik gUilkos. mégis vannak egYénisé
güknek hasonl6 vonásai. Mindkettőjük

személyiséae lenuűgözi környezetüket.
mert képesek irányítani. s az ember ál
tal létrehozott művészi értékeket egy
formán eszköznek tekintve. olyan célok
ra és otuam körülmények között hasz
nálják fel. ameluek .0,. józan értelem sze
rint embertelenek. A háborút és a .•sö
tétség mélyét" összekapcsolja: az emberi
életnek sehol stncs értéke. csak Kilqore
katonái a modern haditechnika gé'/2€i
vel. osztják a halált. Kurtz emberei 'ősi



fegyverekkel gyilkolnak. Coppola há
Tomféle vaTiációt készített filmje vé
aére. A Cannes-ban. bemutatott válto
zatban Willard az őseTdőben maTad és
elfogadja a hatalmat, s ez sokkal kö
vetkezetesebb befejezés, mint az elha
jázás. Az utazás »éaére azonosul KUTtz-·
cal'. ősi rítus szerint öl. s nincs vissza
térés az újraélt vadságból, a folyón nem
lehet visszafelé menni. nincs hová.

Az Apokalipszis most víziója jóslat
és figyelmeztetés: 1JUsztulásra ítélt a ci
vilizáció. meTt hábOTúja éTtelmetlen és
kaotikus. s minden háború közelebb
visz a véaítél'ethez.

AMBRUS KATALIN

A nemrég elhunyt Alfred Hitchcock,
angol származású amerikai filmrendező

munkásságáról folytatott beszélgetést
Joel Magny a francia Cinéma círnű fo
lyóirat 1980 júniusí számában Jean
Douchet filmkritikussal. A közel ötlapos
interjú nA kereszténységtől az ateíz
musíg" címmel jelent meg és e~némely
részletében számot tarthat érdeklődé
sünkre,

Alfred Hi tehcock nem filmrendezéssel
kezdte pályáját. 1899-ben született Lon
donban. Mérnöki díplomát . szerzett,
majd telefontársasáaí alkalmazott. Tech
níkusként, segédrendezőként. asszisztens
ként és forgatókönyvíróként a húszas
évek elején került először kapcsolatba
a filmezéssel : . TizenháTmas szám című

első alkotását 1922-ben mutatták be.
Németországban koprodukciós rnunká
kon dolgozott. Angliában a ZsaTolás-sal
elkészítette az első hangosfílmet, bűn

ügyi témák földolgozásába fogott. 1939
ben Hollywoodban telepedett le és to
vább folytatta kísérleteit a bűnügyi

mütaíban, MiUllk.ás:sáItáVal valóságos .ís
kólát teremtett. történetei elevenek. lé
lektanilag míndíg kídolgozottak, at~z
férái pár kamerabeállítással is hitele
sek. de míndig az emberek kÖ2lÖtti konf
liktusok kifeiIésére irányítják a figyel-
münket. .

- A hangosfilm tizenöt esztendeje
alatt feledésbe rnerült, mi is volt egy
kor a filmművészet - mondía Jean
Douchet. - A filmezésnek azok a fiatal
rajongót, mínt Chabrol, Truffaut. Roh
mer. akik nálunk az ötvenes-hatvanas
években Hitchcockról írtak, a Messinai
suaárúton levő Filmmúzeumban nyertek
kéozést, s itt míndenekelőtt mémafilrne-

ket vetítettek. Eredetileg Hitchcock is
némafilmeket rendezett. aztán hangossal
folytatta ... A fiatal kritikusok rnélvsé
ges csodálattal v~tak Bazin iránt és
nem értették meg. hogy Bazin - a
korabeli kritikával egyetemben - Hitch
coek filmjeit továbbépíti és megpró
bálja saját táborába csalogatní, bizony
gatván. hogy milyen a katolíkús film
rendező.

Jómagam Hitchcockot ebből a szem
pontból kevésbé figyeltem. Mi több.
úgy vélem, hogy Hitchcock keresztény
sége csak igen távolról nevezhető ke
reszténységnek. Semmi kétség. keresz
tény nevelésben részesült és nyomot
hagyott rajta a kereszténység. ám sem
miképpen sem Bernanoshoz fogható
módon, ahogy azt akkoriban róla állí
tották.

- Nem ezoterikusak-e azonban Hitch
cock . filmjei? Mi a szeTepűk a tit
kos. Tejtett jelentéseknek?

- Eg.y pillanatig sem hiszek olyan
ezoterízrnusban, melv 'valamilyen filozó
fiai-vallási jelleget formál rendszerre.
Ellenkezőleg. úID' gondolom. az ezoteríz
mus egy mód a sok közül, hogy a kép
zeletbelit elevenné varázsoljuk A fény
hez éJB sötéthez, gömbhöz és számhoz
hasonlítható egvszerű formák alkalmas
eszközök a megelevenítesre. főleg az
olyan művészetben, melvben a képze
letbeli rninden másnál erősebb. Hány
és hány lelke mélvéía ateista szerzö
használja föl az ezoterízrríust formáinak
meateremtésére. Isten és a Sátán csa
tája semmiben sem különbözik a mélv
lélektani csatáktól. A pszíchoanalfzis' az
ezoterizmus vízének fürge halaeskáfa ...

- A Hitchcock haláráTa íTt nekTo
lógokból az derül ki. hog1J mindenek
előtt a félelem emlékezetes megelevení
tójét látják benne. alio mást.

- Hitchcock esetében az öröm lehet
a zavaró elem. Nem bocsátják meg ne
ki. hogy a nézőnek gondtalan örömet
szerzett, mely nem vonta maga után a
könnyedség büntetését... Még míndíg
az a zsidó-keresztény fölfogás tartja
magát, hogy minden élvezetnek bün-"
tetéssel kell járnia:

- Innen indul ki az a másik tÖTek
vés. amely keTesztény. puritán vagy
Teakciós fUmTendezői szebrot szeTetne
faTaani Hitchéockból ...

- Mennél inkább észlelünk ilyesféle
törekvéseiket. annál erősebb az a meg
győződésem. hogy Hitchcock - a nem
zedékbeli nagy filmrendezókhöz, s kö
zöttük a keresztény kultúrával erősen
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