
FEHÉR ÉJSZAKÁK 

Gogoly Köpenyéből az 
orosz realista regény 

bújt (ki, Lattuada Köpe-
nyéből az új filmalkotási 
lehetőség: régi klassziku-
sokat mai környezetben 
megeleveníteni. 

Lattuada kezei között a 
jellegzetesen orosz re-
mekműből jellegzetesen 
olasz remekmű vált, val-
lomás a mai olasz életről, 
a ma Akakij Akakijevi-
csének tragédiája, meo-
realista stílusban elbe-
szélve. 

Visconti, a hírneves 
olasz rendező, Dosztojev-
szkij Fehér éjszakák cí-
mű elbeszélését helyezte 
át napjaink Olaszorszá-
gába. Az eredmény: egy 
különös, talaj talam* ide-
genszerű film. 

A havas pétervári éj-
szakában egy társtalan, 
félszeg fiatalember meg-
ismerkedik egy lánnyal. 
Mindketten jők és ne-
meslelkűek, hamarosan 
jó barátokká lesznek és 
elmondják egymásnak 
élettörténetüket. Nasz-
tyenka vár valakit, nagy-
anyja házának volt lakó-
ját, iki elutazása előtt 
megígérte, hogy egy esz-
tendő múlva visszatér és 
várni fog ja ezen a he-
lyen. Nasztyenka tudja, 

hogy szerelmese vissza-
érkezett a városba.. A 
csupaszív, lelkes fiatal-
ember bár végzetesen 
beleszeretett a lányba, 
felajánlja, hogy megke-
resi ismeretlen vetély-
társát. De a vetélytárs 
nem jelentkezik. Az el-
keseredett, érzésében 
megcsúfolt Nasztyenka 
elfogadja jóságos barátja 
szerelmét, ábrándozni is 
kezdenek eljövendő éle-
tükről, de ekkor a meg-
beszélt helyen feltűnik 
a várva várt férfi és a 
lány sikoltva karjai közé 
veti magát. A fiatalem-
berre további egyedüllét 
vár, de a világért sem 
homályosítaná el szem-
rehányással Nasztyenka 
verőfényes boldogságát, 
hiszen már az üdvösség 
egyetlen perce i isi ele-
gendő egy teljes életre. 

Erről szól Dosztojev-
szkij novellája, mely 
hangjának szokatlan 
harmóniájával, szelíd de-
rűjével üt el többi mű-
vétől. És ezt a kissé ér-
zelmes, jellegzetesen 
múltszázadi történetet 
tette át jóformán változ-
tatás nélkül Visconti a 
mai Olaszországba. 

Lattuada filmjében, két 
század azonos problémá-
jának véletlen és szeren-
csés találkozásában, a 
mának teljes egészében 
sikerült felszippantania 
a X I X . századot. 

A Fehér éjsjzaikákt-ban 
bizarrul szembeszökő a 
múlt század érzésvdlága 
és a X X . század valósága 
közötti ellentét. Egy pil-
lanatig se higgyük azon-
ban, hogy itt rendezői 
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melléfogásról van szó, 
ellenkezőleg, tudatos stí-
lustörekvésről. Visconti 
kivezető útat keres a 
neorealizmusból és ezt 
valamiféle neoromanti-
kában véli megtalálni. 

Félredobni a jellemző, 
de lényegtelen külső ap-
róságokat, a fénysugarat 
az örök emberi érzéseké 
re irányítani, hevíteni a 
lázat, jelentőségre emel-
ni a rezdüléseket, keres-
ni a szélsőségeket és 
szinte anatómiailag kita-
pogatni a néző szívét a 
bordók között, hogy job-
ban tudjon szólni hozzá 
— ez Visconti törekvése." 

Igen ám, de hogy egy 
mű valamelyest is ha-
tással legyen ránk, elen-
gedhetetlen feltétele, 
hogy elhiggyük. A Fehér 
éjszakák megelevenítése 
modern környezetben, 
ebben a tekintetben ele-
ve rosszul áll. Hol az a 
naiv, ártatlan lelkületű 
nő, aki elhiszi, hogy a 
történelem egyik legsze-
mérmesebb századából 
való szomorkás szerelmi 
történet, a mi zajosabb, 
kiábrándultabb és egé-
szében markánsabb ko-
runkban lejátszódhas-
Bon? Ki tudja elképzelni 
ezt a lázas epekedést a 
neorealista filmekből jól-
ismert olasz utcán, Róma 
vagy Milánó poros forga-
tagában? Hol az a fiatal 
lány, aki eltűri, hogy 
szoknyáját vak nagyany-
ja biztosítótűvel a szok-
nyájához tűzze, aki sze-
relmesének nevét, fog-
lalkozását sem tudva, egy 
teljes, hosszú esztendőn 
keresztül várja odaadón, 
hogy ismeretlen helyről 
visszatérjen? 

Visconti egy egész fil-
men keresztül hadakozik 



cinikus hitetlanségünk-
kel, s éppen gyanakvá-
sunk elaltatására alakít-
ja a film színpadias, sti-
lizált ábrázolásmódját. 
Ha a korhű valóságat a 
mai realitásában mutat-
ná be, a romantikus ér-
zések minden valószínű-
sége nyomban füstté vál-
na, ezért a történetnek 
egy sajátos, külön világot 
teremt, melybe a modern 
kor megnyilvánulásai 
csak átszűrve, szinte csak 
jelképesen szivárognak 
be. 

Persze, hogy nem Ró-
mába vagy Milánóba he-
lyezi. át a cselekmény 
színhelyét, hanem Livor-
nóba, ebbe a Velencéhez 
hasonlatos lagunás, csó-
nakos kis városba, mély 
â  valóságban is kissé 
díszletszerű. A filmben 
nincs egyetlen külső fel-
vétel sem, csak sejtel-
mes, zegzugos díszletek. 
Visconti nem is akarja 
a mdndenraaDos valóság 
illúzióját felkelteni, a ro-
mantikus érzéseikhez ro-
mantikus hátteret keres. 

Legalább olyan világo-
san látja, mint arneny-
rayire mi látjuk, hogy 
hősnője valószínűtlen fi-
gura napjainkban és 
egyetlen lehetőségiként 
marad számára, ha a 
régimódiságot Natalia 
egyik jellemvonásává te-
szi. Így lesz a Dosztojev-
szkij korában olv min-
dennaDos ós természetes 
leányalak furcsa, múlt 
századból ittfeléjtett cso-
dabogárrá. Kedves mű-
emlék a Rock and Roll 
századóban. 

Viscoratiraak állandóan 
hangsúlyoznia kell a fi-
gura különcsógét, ha va-
lamennyire it 'hitelessé 
akarja tenni a történetet1. 
Szándékosan vénkisasz-
szonynak öltözteti Na-
taliát és ha kicsípd is mar 

gát. mosolyogni valóan 
nagymiamás az elegán-
ciája. Az egyediség hang-
súlyozására teremti meg 
a film 'talán legkitűnőbb 
jelenetét is, a X I X , és a 
X X . század komikus ösz-
szetalálfcozását az egzisz-
tencialista bárban. Nata-
lia gyengéd imádójának 
oldalán életében először 
lép be táncos szórakozó-
helyre. A vendégek a leg-
vadabb Rock and Roll-t 
járják és a kirívó öltö-
zetű lány ámulatát pnüd-
ségnek értelmezik. Ezek-
után kifejezetten meg 
akarják botránkoztatni. 
De Natalia (Maria Scheil 
ragyogóan alakítja) ép-
pen i tapasztalatlanságá-
nál és naívságánál fogva 
semmin sem botránkozik 
meg, azt hiszi, ez a ter-
mészetes. az illendő és 
maga is esetlen igyeke-
zettel, de egészséges jó-
kedvvel táncolni kezd. A 
romantikus lelkű Doszto-
jevszkij hősnő vadul 
Rock and Rollozik, És 
ebben a jelenetben Vis-
conti részéről mintha 
már öngúny csillanna 
Ifel, mintegy összeka-
csint a nézővel: ne félje-
tek. én is tudom, hogy 
ma már valószínűtlen 
csipkésszegélyű érzel-
mekkel játszogatok, de 
mert nem szégyellem be-
vallani. .talán megbocsát-
játok és abbahagyjátok 
az akadékoskodást 

Visconti becsületére 
válik, hogy a romantikus 
órzelemviharzás közepet-
te sem veszíti el humor-
érzékét. A modern kor 
minden megjelenése va-
lamilyen sajátos komi-
kumot teremt. Ebben a 
»mai« filmben az autó-
busz és a motorbicikli 
nevetséges anakronizmu-
sok, híradások egy eljö-
vendő századból. A régi-
módinak és a modern-
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nek ez a 'keveredése a 
film stílusának egyik jel-
legzetessége. Nagy ritkán 
kitör Viscontiból a XX. 
századi ember iróniája, 
lelki alkalmatlansága a 
szenvelgésre és a férfiú, 
'ki este még szerelmesen 
epekedett a ködös utcán, 
reggelre influenzásán éb-
red és kénytelen forró-
vizes lóöfürdot venni. 
Oh. Dosztojevszkij fen-
költ érzelmi szárnyalása 
és a raeoreatizmus lavór-
ja, milyen szép, h a így 
összetalálkoztok! 

Ez a kettősség a szí-
nészí játékban is meg-
mutatkozik. Maria Scheil 
több ízben is aranyos ter-
mészetességgel trombitál 
a zsebkendőjébe, de a 
lelki megrázkódtatástól 
kétszer is ájultan omlik 
végig a földön, 

Lattuada Köpenye a 
mának szolt. Visconti 
Fehér éjszaká-ja a ve-
lencei Bieranálé zsűrijé-
nek. Furcsa stílusával, 
egyéni 'hangvételével él-
nyerte az Ezüst Orosz-
lánt, de kérdés, hogy el-
nyerí-e a mai néző 
együttérzését. 
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