
ELÁTKOZOTTAK 
Az idős olasz rendező rangjához 

méltó próbának veti alá művészetét, 
amikor nem kisebb feladatra vállal-
kozik, mint a fasizmus természetraj-
zának, pszichológiájának és társadal-
mi-gazdasági összefüggéseinek be-
mutatása. Méghozzá a német nagy-
polgárság, a hatalom birtokosai éle-
tének tükrében, Thomas Mann-i 
igénnyel: az Elátkozottakban éppoly 
kevéssé titkol a Buddenbrook ház 
aktualizált hatása, mint volt a Rocco 
és fivéreiben Dosztojevszkij Kara-
mazovjának ihletése. Csakhogy mig 
Thomas Mann művében az egymást 
követő nemzedékek harca és a csa-
lád hanyatlása ténylegesen és jelké-
pesen is a polgári társadalom har-
caival és hanyatlásával azonosítha-
tó, a Viscanti filmjében szereplő 
család ellentéteinek, fasdzálódásának 
majd széthullásának okait magában 
a magyarázni kívánt, de nem ma-
gyarázott, (hanem adott, külső és el-
lenállhatatlan hatalomnak tekintett) 
fasizmusban kell föltalálnunk. Vis-
conti kezéből kicsúszik a Thomas 
Mann-i szisztéma, s a visszájára for-

dul, nem a befolyásos és hatalmas 
fegyvergyáros családjában történtek 
tükrözik, jelképezik és fejezik ki a 
fasizmus természetét, be kell érnünk 
azzal a jóval kevésbé érdekes kép-
pel, hogy miként bomlasztja föl a 
mindent legázoló fasizmus még a 
nagyhatalmú fegyvergyáros családot 
is. 

Lényeges különbség van az ere-
deti Thomas Mann-i és a Visconti 
kezén visszájára fordult módszer kö-
zött. Nemcsák azért, mert a vizs-
gálódás tárgyául választott fasizmus-
ról nem tudunk meg többet annál, 
amit eddig is tudtunk, s mert a csa-
lád története Viscanti bemutatásában 
nem sokkal több szélsőséges kurió-
zumnál, hanem mert ahelyett, hogy 
filmjével tükröt tartva fölmutatná a 
német polgári társadalom fejlődésé-
nek szükségszerű fasizálódását, s fel-
tárná ennek okait, a fasizmus köré 
szőtt újabb mítosz teremtésére nyújt 
lehetőséget. 

Nevezetessen azzal, hogy a család 
tagjainak számára, egy kivételével, 
külső ellenséges hatalomként, al-

Jelenet a filmből 



kalmazkodásra kényszerítő erőként 
jelenik meg a fasizmus, amelynek 
így — végsősoron — mindannyian 
áldozatai. Hiába próbálja megfoszta-
ni a rendező az idős gyáros, Joachim 
bácsi halálát minden heroikusságtól, 
hiába mondatja ki egyetlen ellenálló 
hősével, Herberttel, hogy az ő gyá-
raikban készült az őrület, amelynek 
neve nemzeti szocializmus, ha a csa-
lád legsilányabb, legkészségesebben 
alkalmazkodó tagjainak sorsában is 
tehetetlenségük hangsúlyozódik, te-
hetetlenségük egy náluk is nagyobb 
és rafináltabb hatalommal szemben, 
amelynek legádázabb erőfeszítéseik 
révén sem képesek részesévé, gya-
korlóivá válni. Kik tehát akkor azok 
az emberek és kiket képviselnek, 
akiknek csak ideig óráig maradhat 
— gyanús — szövetségese Sophie, a 
hatalom birtoklásáért mindenre el-
szánt özvegy és Friedrich a vőle-
gény, aki Sophienak mindenben 
méltó partnere? A film nem ad ma-
gyarázatot. Aschenbach strumbahn-
führer a rossz angyalaként, ismerős, 
mégis mitikus alakként jelenik meg 
minduntalan, hogy jelenlétével ú j 
irányt szabjon az eseményeknek és 
a család sorstragédiájának. Való 
igaz, hogy Sophie, kijátszva a rész-
vények jogos örökösét, fiát, Martint 
is, párjával együtt a saját céljaira 
igyekszik felhasználni a nemzeti 
szocializmust, — ahogy azt a filmen 
Asohenbachtól megtudjuk. Dehat 
ezek a saját, személyes célok miben 
különböznek az SS-vezér céljaitól? 

Az új mítosz termelődésének alap-
ja Visconti filmjében, hogy nem vál-
lalja a polgári rend történeti-társa-
dalmi folytonosságát, (csak becsüle-
tes művészi szándéka szerint), a 
megvalósításban végül elllentmond 
ennek a szándéknak. A fasizmus, 
filmje mitizáló tendenciája szerint: 
megoldhatatlan vagy nem teljesen 
megoldható intervallum a fejlődés-
ben. Nem vállalja következetesen az 
Essenbeck család azonosítását a fa-
sizmussal: pszichologizáló részletes-
séggel inkább a különbségeket hang-
súlyozza. Nem is jutna eszünkbe 
számonkérni az azonosítást, hiszen 
ez árnyalatlanná és vulgárissá tenné 
a valóságot, ha Visconti módszere 
nem vezetne egy másfajta vulgarizá-
láshoz, az Essenbeck család törté-
nete ás a fasizmus története közti 

összefüggések hamis magyarázatá-
hoz. Mert bár igaz, hogy a romlandó, 
valódi szellemi ós morális tartalé-
kokkal már nem rendelkező polgári 
család szembesítése a mindent maga 
alá gyűrő fasizmussal kritikája a 
nagypolgárságnak, s a szembesítés 
tükrében még élesebben látszó képe 
annak a fasizmusnak, amelynek a — 
csak látszat-humanitásához ragasz-
kodó — nagypolgárság sem volt 
„elég jó". De ennek a fasizmusnak a 
létrejöttét, s ilyenné válását csak 
egyik részről indokolja a filmben a 
nagypolgárság immorális és szükség-
képpen létrejött kompromisszuma 
Hitlerrel. Másfelől a Visconti által 
adottnak vett rossz, perverz, szadis-
ta ösztönök elszabadulásának és 
uralmának tekintődik, olyan ural-
mának, amely magukban az elsza-
badult rossz ösztönökben leli magya-
rázatát. 

Ennek a misztifikációnák felel 
meg a filmben Martin alakja, Sop-
hie fiáé, aki végül is elpusztítja a 
család maradék tagjait. De Viscon-
tinak legjobb indulata ellenére sem 
sikerült Martin figuráját ítéletté for-
málni a gyűlölt fasizmus fölött. El-
lenkezőleg: kulcsfiguraként szerepel-
tetésével majdnem egészen a perver-
zió problematikájára redukálja a 
fasizmust. Ezzel pedig — lényegé-
ben — felmentést ad annak az osz-
tálynak, amely ellen vádiratot akart 
készíteni. 

Az Elátkozottakat mindennek el-
lenére a kitűnően megformált rész-
letek, az elsőrangú játék (Dirk Bo-
garde, Ingrid Thullin, Helmut Őriem 
emlékezetes alakításai), s néhány 
mesteri jelenetsor miatt, nehezen fe-
ledjük. A magáról már alig tudó, 
bábként rángatott Sophie és az ön-
maga elveszítésének árán is csak a 
pusztuláshoz jutott Friederich értel-
metlen, formális házasságkötése, mi-
előtt bevennék a számukra kimért 
és gondosan kikészített mérget, 
olyan jelképes erővel sugározza Vis-
conti legfontosabb gondolatát, hogy 
már-már felejtenénk addigi csaló-
dásunkat. De éppen ennek a képsor-
nak művészi hitvallása és szuggesz-
tív ereje szolgáltat alapot ahhoz, 
hogy számonkérhessük az olasz mes-
teren az egész film ideológiai és mű-
vészi kudarcát. 
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