
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
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a természet fejlődésének egész nagy
folyamata. Világjáró útjain is ráébred.
hogya nagy mesterek művei is mind
a teremtés titkának hordozói.

Világnézete és vallásossága közott
szoros kapcsolat van. Mindkettő híven
őrzi a természetbe és népének hagyo
mányaiba való gy~kerezettségét. amit
kongeniális társa. Tamási Aran szem
léltetően így fejezett ki: ..Nagy Imre'
nem mászott ki a természetből" (264. o.).
Vallásossága a természet indításaiból és
népének dogmatikus' hagyományokon
nyugvó hitéből fakad. A nagy kérdések
közül leginkább az ember földi rendel
tetése érdekli. akárcsak székely író ba
rátját. Tamási Arant, akit amerikai ba
rangolásakor éPpÚgy. mint otthoni
kaszálásakor míndíg egy kérdés foglal
koztatott: Mi végett teremtődtünk a vi
lágra? Székely nagyjainknak ez a .böl
cselett gyötrődése Loyolai Szent Ianác
egzercíoíumos programjával rokon. a
céliránvos elmék sajátsága.

Nagy Imrét minden természeti jelen
ség (eső. hideg, meleg, a víz ritmusa) a
Teremtőre. a nagy alkotó teremtményei
nek változatosságára emlékezteti. Benne
..mindez egyetlen zengŐ dalban Ö55ze
geződík" (200. o.). A szülőföld termé
szeti csodái valósággal lenyűgözik: ..Mi
lyen nagy távlatok. mélvségek, a ter
mészet végtelen mozaása alkotta e nagy
völgyeket. Megtelik a szem. úszom a tá
jék felett. Istenem. degyönyör'Ü vagy"
(262. o.), A nénje temetéséről hazame
net a csíki éjszaka végtelen csöndjében
..megjelenik O. akit csak törvényeiben.
a megfoghatatlanban lehet megközelí
teni" (25. o.).

Vallásos lelkületének ébren tartásában
hatással van reá népének hite és első

sorban édesan.vjának áhítata, aki. ..örö
kösen munkálkodó, aki ha nem is ol
vasott. leginkább imádkozott" (85. o.).
Gyimesről hazajövet áhitatot és alkotó
hangulatot kelt benne a keresztfa alatt
éneklő asszonvok 'alakja. amint feltűn

nek a gyertyák fel-felvillanó fén.vében.
Kemény tél derekán felmegy egy csán
gó párhoz kedvenc munkahelvére, Kor
rnosra, s ott alszik a szénán egy új
szülött. bárány, tyúkok és kecsk4,k kö
ZÖtt. Ejszaka a csángó asszony imájára
ébred: ..Borís néni: reseeíös hangon
imádkozott, de nem tr..ldom. mit. Ami
kor- a Miatyánkhoz ért. elkezdte szag
gatottan hangsúlyozva értelmét adni. 
annak már rnínden szavát felf~:

"Ki vagy a mennyekben... Jöjjön el
a te országod. legyen meg a te akara
tod.« Ennek az imádságnak az értelmét
csak ezen a helyen. csak ilyen körül-

ménvek között fogtam fel. Vajon mi
lehetett az oka. hogy ennyire megkés
tem az imádság megértésében? Gondo
lom. bizonyosan az. hogy nem idősor
rendben adagolják a tudományt. A fia
talságnak a test fe.ilődése körül mo
ZOl{. minden figyelme s ezért csak lopva
kellene őt a nagyobb dolgokba beavat
ni" (128. o.),
Világnézetéből és hitéből fakad Má

ria-tisztelete is. Diákkorától kezdve naltY
hatással volt rá a csíki székelyek tör
ténelmi Madonnája. P. Ecsy LQ.szló sze
rínt - aki bejárta Európa szentélyeít
s mindenütt Maria híres szobraít, ké
peit tanulmányozta - a csíksomlyói Má
ria páratlan: nemcsak áhítatot keltő

kellemével. hanem földi és égi abun
danciáiával ; égi lénve földirnéreteivel
is kimagaslik itt (2.27 m), Nagy Im
rét különösen megragadta a csíksomlyó!
Mária arcának szépsége: "Ma is arra
késztet - írja -, hogy míndíg mea
nézzem." Már diákkorában Mária-képe
ket festeget a .szomszédoknak. A csíktek
Mária-tiszteletének egyik gyökeret a
székelységben elterjedt család- és anya
ságtiszteletben látja (41. o.) .

Amiként egész életében elkíséri a
csíksomlyói Segitő Mária. éppúgy meg
becsüléssel emlegeti Mária ottani hűsé

ges fiait. a ferenceseket: ..Itt a szerze
tesek - írja - helyi emberekből.ver

búválódnak s volt bátorságuk megszer
vezní a· népet a tatár és török ellen.
nyomdát . alapítottak. kultúrát teremtet
tek s így a vallás az élethez kapcsoló
dott" (41. o.).

Feljegyzéseiben megemlékezik egyhá
zának kiemelkedő egyéniségeiről is: a
csíkszentgyörgYi születésű pásztorave-

. rekből lett püspökről,MaTtanffY GyÖTOY- .
ról. MaHáth püspökről. akinél a galíciai
frontról szabadsáera hazajövet megpi
hen s akinek támogatásával fejezi be
iskolai tanulmányait és Mártan Aran
püspökről. akiről két alkalommal ké
szít arcképet Gyulafehéreárott,

Népe hitvilága iránti érzékenységéróI
tanúskodnak olyan jeles képei is. rnínt
a Krisztus Pilátus előtt. A keresztrefe
szített, Heoui beszéd, Asszony a Bibliá
val. Koldusok a feszület alatt címűek.

Nagy Imre mínt minden gondolkodó.
n}'IUghatatlan. vívódó lélek volt. Vigaszt,
bátorítást saját lelkéből, népének ósi
hitéből igyekezett merítení s ezt mások
nak is tanácsolta: "Kövesd belső han
god s az Úr rnegszólal, mint egykor
Abrahámnak, amikor Izsákot fel akar
ta áldozni" (121. o.).
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