
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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áthatott filmrendezőkhöz hasonlóan 
munkásságában ezvre ínkáob az ateiz
mus felé haladt. Ez még Dreverre és
Fordra is érvényes. A Családi összees
küvés kézzelfoghatóan hirdeti. hogy a
materializmus lett benne erősebb, mel
lette kell állást foglalnia. A· ~yémánt,
melv a .film végén fölcsillan, az arivag
Jegtökéletesebb kifejezése, éppúgy képes
arra, hogy világossággal szelgálfon ...

Hi tchcock soha nem a külsőt filmezi:
dokumentum. beszélgetés kevéssé érdek
li. Számára a mozi tagadásával érne
föl. ha azt mondanánk: gyere be a te
rembe megnézni azt, amit kint is meg
láthatsz ... ' 'Innen érthetjük meg. hogy
Hítchcocknál nem a valósággal talál
kozunk. hanem az átélttel. megtapasz-

, talttal. kéI>zeletbelivel... Hitchcock ú~

veti föl a kérdéseket, hogy közben azt
is megmutatja, a politika. a gazdaság
melv pontokon változtatta meg, zavarta
össze és aljasította le teljesen a modern
férfit és nŐt - azaz a né2'Jőt... Szá
rnomra legnagyobb elemzője annak a
változásnak, melv során társadalmunk
fogyasztási társadalommá alakul át ...
Filmjeiben olyan személyeket ábrázol,
akiket teljes egészében a társadalmi
közmegegyezés igazgat, .s akiknek már
soha nem lesz Iehetőségük rá. hogy sze-

A romániai magyar festót és grafíkust,
Nagy Imrét nemrégiben megjelent fel
jegyzéseiben* - mínt alkotót és mű

vészt - a természetben megnyilvánuló
teremtésbölcselet foglalkoztatja. Onélet
írásában. tükröződő szemlélete. eszméi
nem kis mértékben a neves francia
gondolkodó, Teilhard. de Chardin evo
lúciós elméletével rokoníthatók. ..Cso
dálatos a természet - írja -. hogyan
válogatja ki. amire neJti. a folytonos
beteljesüléshez szüksége van." Egy este.
Galilei felfedezéséről .gondolkozva. a
Biblia szavai jutnak eszébe: ..Kezdet
ben vala az Ige... és minden őnála

vala: az a bizonyos kis szíkra, hajtó
erő a dolgok mögé láttatja néha az
embert. Igen, ez az. Feszíti, IrenY'Szeríti

rnélviségekké váljanak. Alakjai a köz
vélemény tükreí, a jelen férfi és női

sztereotípiái.
A Cinéma beszélgetése a történelmi

kereszténységet érő kritikák [ogosságát
támasztja alá, mikor a jeles filmrende
ző útját ..a kereszténységtől az ateiz
rnusig" kicövekeli. E~yes megállapítá
saihoz azonban nekünk [s lenne hozzá
fúznivalónk. A pszichoanalízis ugyan
kimutatta, hogv bizon1/Os esetekben il
jó és a rossz képzetét az emberben
hallucináció eredményezi. De veszedel
mesen túlzott. mikor a tételt megfordí
totta és azt kezdte hirdetni. ho~y mind
az. akiben a jó és a rossz kérdése
fölvetül. beteges. hallucináló alkat. A
beszélgetésben is megidézett Bernanos
A Sátán árnyékában (Sous le scleíl de
Satan) című -regényében alaposan meg
bírálta többek között ezt a pozitivista
tételt. S elismerve a történelmi keresz
ténység hibáit. látnunk kell azt ís, hogy
az nem emberi történelemre, hagyo
mányra, szokásra alapozza tanítását. ha
nem Isten üdvtörténeti tervére és an
nak kríszbusí megvalósítására. Hogy
ehhez hogyan viszonyul Hítcheock pá
lyája - az sajnálatosan kimaradt eb
ből a beszélgetésből.

(R. J.)

.az anyaget szülní, Jobbra. nagyszerűre.

a férfiút teremteni szellemet. a nőt az
anyagban" (266. o.), Míchelangelo "Utol
só ítélet't-ét elemezve, a szellemi fej
lődésről így elmélkedik: ..Az ember
otthagyja az ösztönvilágot. ,"Káint és
Abelt, ura lesz önmagának, Szerződík

az Istennel /il Sinai-hegyen. az egyez
ség pedig a Tízparancsolat. Követi a
vtlágszellern ritmusát s a szellemi
kényszer hatása alatt megalkotja a
belső és külső világ képét: ,a szépet',
ami az örökkévalóságban él. A világ
ritmusa bennüksz6lal meg sotthonára
talál. Merre vezet az út? Krisztus. az
Isten Fia a földre jön s a keresztről

mutatja" (88. o.).
Nagy Imre- a vil~ teremtett voltá

ból indul ki s a teremtményekben meg
látja azt a fenséget, amely a Teremtő

alkotó műve. A világot nemcsak külső

valóságában. hanem teljességében. bel
ső szépségeíben is vizsgálja. Kreatív
szemléletében - akárcsak. Teilhard de
Chardín elgondolásában - végigvonul

.Nagy Imre: Följegyzések (Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1979)
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