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fi l m h u Ma ga z i n

Ez csak egy film…- Hitchcock életrajza
Ő maga volt a Film

Magát rajon góján ak tartó h ölgy ism erősöm , aki egy ébkén t
Lu ton ban  jár f ilm  szakra, en n y it tu d róla: az a röv id lábú ,
pocakos, gü lü szem ű . Nagy  erőlködés u tán  a Madarak is
eszébe ju t.  A  kön y v  a kissé felv ilágosu ltabb Hitch cock-
rajon gókn ak íródott,  h iszen  a f ilm ek történ etm esélésébe
n em  m erü l bele an n y ira az írón ő, ú gy h ogy  a T escóban  990
Ft-ért u tán u n k v ágott 39 lépcsőfok és Lon don i ran dev ú ”
m egtekin tésén  tú l n éh a el kell m en n i a v ideotékába és
m egm erü ln i a f ilm lex ikon okban  is.  Néh án y  bű n ü gy i
th riller történ etében  – Hátsó ablak, Szédü lés, A  férf i aki
tú l sokat tu dott - pedig épp an n y ira kaparja m eg a

kü ltakarót, h ogy  átérezzü k m en n y ire időszerű  a f ilm  2006-ban  is.

A könyv az Amerikai Filmintézet 1979-es díjátadójával indul, amelyen felvonul Alfred filmkészítői munkásság-
monstrumának valamennyi szereplője, King Vidor, Grace Kelly, Ingrid Bergman, megöregedve és elironizálva az
idő múlásán. Majd a könyv második tömbje kronologikus élettörténet, kezdve a kis duci, kiközösített, ily módon
fantáziáját feltuningoló filmrendező palántával, aki felnőve bekopogtat az islingtoni stúdió kapuján, majd később
kiderül, hogy jó időben volt jó helyen.

A címválasztás ( Ez csak egy film…) akarva-akaratlan is kettős vonulatot ad a témavezetésnek. Az  egyik „ez csak
egy film, ne vegyük már ilyen komolyan”-szál amely a rendező játékos gyermek-énjéhez kötődő allűröket mutatja
be, a másik viszont a filmezést kőkomolyan művelő, ügyvédkomolyságú és könyvelőprecizitású szakember
mindennapjait. „Inkább hasonlított bankárra”- mondta róla egyik színésze, de a további sztorizgatást a negyven
fokban is öltönyben-nyakkendőben rohangáló Hitchcockról meghagyom a könyv írójának. Megtudjuk, hogy a
Psycho kritikus leszúrásos 50 másodpercénél sem Janet Leigh, sem Tony Perkins nem volt jelen, s az egész
forgatás mindössze 5 hétig tartott, de érdekes mellékszálakat ereszt a könyv a többi korabeli sztár, például
Marlene Dietrich magánéletébe is.

Mind megszólalnak, akik ismerték Alfred Hitchcock maximalizmusát, miszerint egy jelenet vagy tökéletes, vagy
értéktelen. Tökéletes az, ami a fejében leforgott a forgatókönyvet olvasva. Ebből megérthető, hogy a könyvborító
a feketén és a fehéren kívül miért nem tűr meg más színt.

A Chandler-könyvről nehéz kitalálni, hogy Hitchcock forgatásainak kalauza-e, vagy életrajz, talán jobban ecsetelik
ezt Hitchcock szavai: „Ha rólam akarnak hallani, a filmjeimről fognak hallani” – a könyv követi e gondolatmenetet,
nincs nehéz dolga, hisz nem találja olyan szeletét a Mester életének a bor és konyakgyűjteményen kívül, ami ne
függött volna össze a filmmel. 
Még a magánélete sem kivétel, hiszen feleségével megunhatatlan közös szeánszuk volt a filmekről való vitatkozás,
lázas olvasás, némán egymás mellett órákon át, kutatva újabb celluloidra dolgozandó novellák után. Ez az igazi
lélektárs-lét, mondja a „pesti cinikus mainstream”-től megcsömörlött másik hölgyismerősöm, mire kontráz egy
nihilista színházrendező barátom: „Túl tökéletes a magánélete is, sehol egy botrány, sehol egy szerető”. 23
évesen találkozik a pillantásuk - forgatáson, hol máshol - a szintén filmes Almával, aztán szerelem mindhalálig,
olyan szerelem, amilyet csak az érdemel, aki száz százalékosan éli meg önmagát. Az eredmény: több tucat közös
mű, ahol Alfred rendezőként, Alma forgatókönyvíróként vagy dramaturgként szerepel.
Bár buddhista unokabátyám sanda gyanúja túlzás (mely szerint Hitchock nem született többé újjá, annyira
tökéletes életművet hagyott hátra, hogy ez csak a legvégső inkarnációja lehetett) a könyv valahol mégis erre tanít
meg : milyen lehet egy tökéletes élet? És ezt a Mester is bevallja utolsó éveiben.

Charlotte Chandler: Ez csak egy film – Hitchcock életrajza, Jokerex Kiadó, 2005.
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