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Sade és a film — ez-
zé1 a témával fogadta a 
La revue du cinéma 
Image ert son a fesztivál 
résztvevőit. Az újság-
írók, kritikusok ugyanis 
fiókjukban * találták az 
ismert francia filmszak-
lap májusi számát, 
amely jelentős részében 
a Sade márki és a hete-
dik művészet kapcsola-
tával foglalkozott, S bár 
alighanem ez a figyel-
messég a szerkesztőség 
részéről elsősorban pro-
pagandacélokat szol-
gált, mégis felfogható 
gyengéd figyelmeztetés-
nek, baráti segítségnek 
is azok számára, akik 
esetleg nem vették ész-
re miről is van szó. 
Igen, a fesztivál s álta-

lában a mai nyugati 
filmművészeit uralkodó 
törekvései a filozofikus 
előképzettséggel rendel-
kező nézőkben gyakran 
felidézik a híres író és 
gondolkodó alakját. Bár 
érzésem szerint a sza-
dizmus — s általában a 
nyers, naturalista ösz-
tönélet — mai divathul-
láma sokkal inkább 
kapcsolatban áll a „hír-
hedt Sade"-dal, a sza-
dizmus névadójával, 
mint annak tényleges 
írásaival és gondolatai-
val. E sorok írójától is tá-
vol áll az a jámbor és 
együgyű borzongás, 
amely csak szent ször-
nyeteget, valamiféle Béte 
humaine-t lát a kiváló 
gondolkodóban, (mint 

mondjuk az erőszak 
közéleti apostolának el-
könyvelt, ugyancsak je-
lentős társadaüombölcse-
lő Machiavelli-ben is). 
Nem tartja indokolat-
lannak tehát szelleme 
megidézését olyan ki-
váló mesterekkel kap-
csolatban sem, mint Bű-
nnel, Peter Weiss és 
Brook, mint a kegyetlen 
színház úttörői stb. Még-
is úgy vél, hogy az em-
lítettek neve — és min-
denekelőtt Sade-é — vé-
gül is a nyugati világ-
ban annyira megszokott 
manipulációs eljárás 
céljait szolgálja; amely, 
a tudományosság, a szel-
lemi-bölcseleti hitelesí-
tés hamis nemesi leve-
lével kísérel meg élad-
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ni áruit, legyen fogpasz-
táról babkávéról. mosó-
gépről vagy művészeti 
alkotásról szó. Világos 
határvonal jelzi ugyanis, 
hogy hol végződik a ne-
ves márki szellemi ha-
tása és hol kezdődik va-
lami egészen más, alan-
tasabb inspiráció — ne-
vezzük nevén: a gátlás-
talan nyerészkedés, az 
üzflet „befolyása". Sade 
és valódi követői szó-
mára ugyanis az ösz-

tönélet az emberi ki-
szolgáltatottság, meg-
aláztatottság, rabság: 
vagyis a szenvedés szfé-
rája is. Ez az üzletszerű 
szadizmus — úgy is 
mondhatnánk a szadiz-
musnak ez a prostitúció-
ja — azonban az em-
bernek mint ösztönlény-
nek gátlástalan glorifí-
kálása, az emberállat 
kultusza jegyében ólL 

S e tekintetben gyak-
ran el is mosódik a ha-

tárvonal a művészibb 
igényű filmalkotások és 
a csak az ösztönök fel-
cságjázásáí szolgáló kom-
merciális vállalkozások 
között. S az ábrázolás-
nak ez a részletező na-
turalizmusa hovatovább 
mindinkább eltünteti a 
különbségeket a felsza-
badító erotika esztétiku-
ma és a hagyományosan 
pornográfiáinak nevezett 
keresett malackodás kö-
zött (Bertolucci, a nagy 
sikerű Az utolsó tangó 
Párizsban rendezője ép-
pen a Filmvilág legutób-
bi szómában közzétett 
nyilatkozatában fejtette 
ki, hogy csak politikai 
pornográfiát ismer el — 
pL Vietnam bombázását 
—, ami érzésünk szerint 
— bármennyire is egyet-
értünk Vietnam bombá-
zásának elítélésében — 
enyhén szólva a problé-
ma radikális leegyszerű-
sítése). Hogy néhány 
példát említsünk, a 
szexuális aberáeió az 
éksztremátások hajszolá-
sára: az egyébként mél-
tán nagydíjas Madár-
ijesztő egy homoszek-
szuális megerőszakolás! 
kísérleteit mutat be na-
turális részletességgel, 
Az utolsó tangó Párizs-
ban egyik jelenetében 
(a film nem szerepelt a 
fesztiválon, de mdmt az 
utóbbi évek legnagyobb 
sikere kétségkívül rep-
rezentálja a karáramla-
tot) egy nőt erőszakol-
nak: meg, a kanadai A 
favágó halála című film 
egyik nagy jel enetében a 
fiatal színésznő — sze-
relme kényszerítésére — 
egy tigrist játszik él. A 
francia színekben sze-
replő A nagy zabálás — 
erre a filmre ínég visz-
szatérek — amúgy is 
enyhén szólva piknikus 
főszerepiLőnójót — And-
rea Ferreoit — szerző-



désileg kötelezték, hogy 
még tizenkét kMót szed-
jen magára —, hogy 
megfelelően vaskos le-
gyen a négy férfivel 
folytatott szerelmi jele-
netekhez. ( Nem szólva 
a film egyéb tárgyi rek-
vizitum okat is felvonul-
tató jeleneteiről, ame-
lyek éppen trágárságuk-
•kai nyomják éL a művé-
szi erotikáinak még a 
lehetőségét is.) Az olasz 
Film a szerelemről és az 
anarchiáról — bár egy 
Mussolini eülen tervezett 
merénylet áll a közép-
pontjában — egy bor-
délyházban készítteti 
elő ezt az akciót, nem 
fukarkodva a helymeg-
kívánta színekkel sem. 

De ugyanezt a nyers 
naturalizmust vonultat-
ják fel némi metafizi-
kus borzongással körít-
ve a fesztivál szürrealis-
ta ihletésű filmjei ís. 
(Egyébként Sade mel-
lett — és természetesen 
pozitívabb értélemben 
— egy másik név is 
minduntalan felbukkan 
a magyar szemlélő előtt, 
bár, a fesztivál alkotói 
aligha ismerhették: Ka-
rinthy Erigyesé.) Az 
olasz Canmék> Bene 
Hamletjének alapötlete, 
az „eredj analízisba 
Ofélia" Karinthy gon-
dolattá. Azzal a különb-
séggel, hogy Bene „ko-
molyan veszi" ezt az öt-
letet és nemcsak Qféliát, 
de Hamletot, Glaudiust, 
Laertest, Polaniust, Hó-
ra tiót stb., is analízisba 
küldi: a maga szabad 

gondolattársításának 
műhelyébe, amely azon-
ban mégsem annyira 
szabad, hogy a megfele-
lő vizuálisan megjelení-
tett freudi komplexu-
moktól is megszabadul-
jon. 

Az erőszák eme kul-
tuszának — hasonló an-

tológiát állíthatnánk ösz-
sze verekedésekből, nem 
szexuális brutalizáíások-
ból is — ideológiája, 
amellyel művészi létjo-
gosultságát és értékét 
védelmezni és igazolni 
szokták, többnyire azon 
alapul, hogy ezek a je-
lenségek is a valóság ré-
szét képezik, — a mo-
dern kapitalista társada-
lomban egyre növekvő 
mértékben —, s így áb-
rázolása a társadalmi le-
leplezés, a társadalom-

kritika részét alkotja. 
Kétségtelenül van némi 
igazság ebben az érve-
lésben. Valóban hely-
telen lenne minden 
brutalitás ábrázolását 
vagy a szexuális élet 
minden filmi megjelení-
tését egy mérce alá von-
ni, akár a felsorolt pél-
dák viszonylatában is. A 
kérdés azonban az, hogy 
ebben a naturalista for-
mában képezik-e a ré-
szét a társadaloirikri ti-
kénak, töl tik-e be a le-
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leplezés funkcióját? Úgy 
vélem, hogy — paradox 
módon — ennek éppen 
aiz ellenkezője igaz. Ez a 
naturálisan részletező 
megjelenítés ugyanis, — 
éppen túlhangsúlyozott 
naturalizmusa következ-
tében — az említett kép-
sorokat önálló attrakció-
vá teszi, amelynek „ér-
dekessége", érzékfelcsá-
gázása, sokkhatása már 
magából az ábrázolt ak-
tusból, annak végletes 
kegyetlenségéből, vagy 
abberáltságából, patoló-
giájából fakad, nem pe-
dig társadalomkritikai 
jelentéséből és jelentő-
ségéből. S így ahelyett, 
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hogy leleplezné a társa-
dalom fogyatékosságait, 
kegyetlenségét, inkább 
elleplezi, ürüggyé teszi 
azt. Elleplezi azáltal is, 
hogy ugyanolyan kötele-
ző konvencióvá változ-
tatva, mint negyven év-
vel ezélőtt a szerelem 
képletes ábrázolása — 
kandallóban lobogó tűz, 
partot ostromló hullá-
mok, vihar stb. — bie-
dermeyer konvenciója 
volt, már nem a társada-
lomra, hanem magára az 
emlberre utal. Akarva-
akaratlan az ember 
„normális" állapotaként 
fogadtatja el az abbe-
ráltság különböző meg-
nyilvánulásait, az ember 



kizárólagos létformájá-
vá teszi az ösztönök, 
gyakran a beteges ösztö-
nök — egyeduralmát. 
Nemegyszer olyan zárt 
világot teremtve ezáltal, 
amelyben a tudat, a 
szeüam nemesebb, meg-
szelídítőbb, szociálisabb 
tartalmadnak már sem-
miféle helye sincs. S ez 
az emberkép még a ka-
pitalizmus viszonylatá-
ban is hamis. Akkor is 
hamis, ha a tőkés társa-
dalom valóban termőta-
laja a brutalitásnak is, 

André Delvaux: BeUe című 
filmjének egyik jelenete 



és az emberi pszicholó-
gia spektrumában váló-
ban bennefoglal tatnak 
az agresszív, olykor pa-
tologikus ösztönmeg-
nyilatkozásdk is. Nem, 
ez az emberkép nem jel-
lemző a mai kapitaliz-
mus világára sem, sok-
kai inkább az jellemző, 
hogy a kapitalizmus mű-
vészete — mindenekelőtt 
filmművészete, — ezt az 
emberképet igyekszik 
kialakítani magáról, az 
ösztönállat elfogadtatá-
sában véli saját létjogo-
sultsága igazolását. 

(Hadd hivatkozzam itt 
még egyszer A nagy za-
bálás című filmre, amely 
ennek a tendenciának 
egyik legtisztább meg-
nyilvánulása volt a fesz-
tiválon. (A Fdpresci, a 
filmkritikusok nemzet-
közi szervezete díját 
kapta, s bar e sorok író-
ja évek óta lelkes aktí-
vája e szervezetnek, ez 
alkalommal nem tud 
egyetérteni a zsűri dön-
tésével. S a kritikákat 
olvasva az a benyomá-
sa, nem áll egyedül ez-
zel a kollegák között.) A 
film arról szól, hogy 
négy fórfii — egy bíró, 
egy pilóta, egy restaurá-
tor, egy rádiószereló, 
(olyan színészek játsszák, 
mint Marcello Mastro-
ianni, Ugo Tognazzi, Mi-
chel Picolli és Philippe 
Noiret) összegyűl egy 
kastélyban és halálraza-
bálja magát. A kidőlte-
ket beteszik a frizsider-
be és addig folytatják 
ezt a barbár szertartást 
a kulináris és szexuális 
gyönyörök és önkínzá-
sok oltárán, amíg mind-
annyian belepusztulnák. 
A fűim hívei a konzum-
társadalom valamiféle 
paraboláját vélték felfe-
dezni a filmben. (Maga 
a rendező, Marco Ferre-
ri, a sajtófogadásán ta-

gadta, hogy bármilyen 
szimbolikus értelme len-
ne, ő csak egy történetet 
kívánt elmondani.) De 
micsoda primitív para-
bola ez! Egy szókép le-
fordítása. Annál rafi-
náltabb és találékonyabb 
azonban az emberi elál-
latiasodás naturalista 
rajzában. Ami talán 
'megmenthetné, — az 
igazi művészet szférájá-
ba emelhetné a filmet — 
az a humor, az irónia, a 
szatíra lenne. De halálo-
san komoly, sőt komor 
film ez. Az egyetlen volt 
a fesztiválfilmek közül; 
amelyet a nézőközönség 
nagy része kifütyült. A 
másik, a tapsoló rész 
úgy látszik, csak a para-
bola nagyon is áttetsző 
fügefalevelét látta meg 
benne. 

Természetesen hely-
telen lenne a fesztivál 
minden filmjét csak eb-
ből az aspektusból meg-
ítélni, és nem észrevenni 
azt a mást is, amit 
egyéb vonatkozásban — 
emberi problémákban, 
vizuális szépségekben, 
valódi társadalomábrá-
zolásban, rendezői, íród, 
színészi teljesítmények-
ben — nyújtottak. Ará-
nyokról van itt szó, s az 
olyan filmek, mint a Ma-
dárijesztő, A film a sze-
relemről és az anarchiá-
ról, a Belle, nem érté-
kelhetőek egy-két vad-
naturalista vagy a na-
turalizmus irányában 
„eszményített" jelenet 
alapján. (Nem beszélve 
most arról a néhány al-
kotásról, amelyek nem 
is estek e tárgyalt kate-
góriába, mint a szovjet 
Monolog, a magyar Pe-
tőfi '73, az amerikai A 
gamma sugarak hatása 
a margaréták magatar-
tására.) Jellemző azon-
ban, hogy még ezek az 
igényesebb, társadalom-

kritikai vagy pszicholó-
gia szempontból tartal-
masabb filmek alkotói is 
szükségesnék érzik, hogy 
egy-két jelenet erejéig 
leróják adójukat ennek a 
konvencióvá vált szadi z-
musnak az oltárán. 

Az az út, amit a 
nyugati filmművészet 
Freud-tód, az elfojtott 
ösztönöktől ehhez a vul-
garizált Sade-ig, a gát-
lástalan ösztönkiélésre 
redukált emberig meg-
tett — s amelyet a má-
sik oldalon egy híg és 
kispolgári szentimenta-
lizmus (lásd. a Love sto-
ry-t és hasonló filme-
ket) egészít ki — a maga 
egyoldalú orientációjá-
ban, valóban aggasztó 
jelenség. Nem, nem 
egyes filmekről — egy 
tömegjei enségről van 
szó. S nem arról, hogy 
valamiféle tematikai ta-
bukat kívánnánk felállí-
tani a művészet elé, 
hogy egy kispolgári prü-
déria szellemében az 
erotika szépségét kíván-
nánk száműzni, a lán-
goló hasábok, vagy a 
hullámverés kinőtt és 
hipokrita szimbolikája 
visszaállítását kíván-
nánk. De tiltakozunk ez 
ellen az emberkép ellen, 
ez ellen az eszmények, 
érzések, gondolatok nél-
küli világ ellen, amelyet 
ezek a filmek — a maguk 
tömegességével — su-
gallnak. Nem azért, mert 
az élet, a társadalom, 
az ösztönvilág negatív 
jelenségeit is felmutat-
ják — hanem éppen 
azért, mert ez a tiltako-
zás hiányzik belőlük. 
Mert nem az esztétikai 
szükségszerűség imma-
nens következményei — 
de a cinikus üzletelés 
határozza meg „ábrázo-
lásukat." 
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