
A  KLIP  ŐSE 
Marcel  L'Herbier  művének  újjászületése  

Prizs,  London,  Bologna,  Trieszt,  
Stockholm,  Madrid  utón  Buda-
pestre  is  eljutott  az  1924-ben  

készült  Marcel L'Herbier film, A  szív-
telen  asszony  (l'Inhumaine)  restau-
rált,  újrazenósített  filmváltozata.  Az  
Uránia  filmszínházban  tartott,  élő-
zenével  kísért  bemutatóra  a  Restau-
rer  —  recréer?  (Restaurálás—  újra-
alkotás?)  című, francia—magyar  kul-
turális  rendezvénysorozaton  került  
sor. 

„Lesújtó,  hogy  milyen sok film  ve-
szett  el,  mivel  a  szakemberek  véle-
ménye  szerint  joggal  gondolhatjuk,  
hogy  az  1895.  (tehát  a  filmművészet  
megszületésének  hivatalos  dátuma)  
óta  készített  filmeknek  csaknem  a  
fele  eltűnt."  —  olvasható  A  szívtelen  
asszony  restaurálását  irányító  Franz  
Schmidtnek, a Bois d'Arcy  Filmarchí-
vum igazgatójának  előadásában.  

Megdöbbentő  adat,  amely  magya-
rázatul  szolgál  a  filmrestaurálás,  a  
pusztulásnak  indult  régi  kópiák  meg-
mentése  iránt  néhány  év  óta  világvi-
szonylatban  megnövekedett  érdeklő-
désre. 

Patric  Brunie,  a  La  boite  h  images  
filmvállalat  tulajdonosa,  a  filmres-
taurálási munkálatainak producere  —  
mint minden  külföldi  díszbemutatóra  
—,  a  budapesti  előadásra  is  ellátoga-
tott. 

A  filmbemutató  után  a  francia  
filmrestaurálás  helyzetéről,  a  felbe-
csülhetetlen  kulturális  értékek  meg-
mentésének  esélyeiről  beszélgettünk.  

—  Első  kérdésünk elvi jellegű.  Mi.  a  
francia  filmrestaurálás  fő  szempontja:  
az,  hogy  a  kópiát  minél  eredetibb álla-
potban  visszaállítsák  (esetleg  még azon 
az áron  is,  hogy töredékes marad),  vagy  
az,  hogy  kikozmetikázott  állapotban,  a  

mai  ízlés  szerint  tálalják  a  nagyközön-
ség  számára?  

—  Én  azt  hiszem,  hogy  a  francia  
filmrestaurálásra inkább  az első  meg-
oldás a jellemző;  az amerikaiak  „koz-
metikáznak".  Hogy  a  film  kommer-
ciális értékét növeljék,  kiszínezik  még  
az  eredetileg  fekete-fehér  kópiákat  is  
és kísérőzenével látják el a néma, vagy 
addig  csupán  zongorakísérettel  vetí-
tett  filmalkotásokat.  A  szívtelen  asz-
szony  kópiájának  kiszínezése,  vala-
mint  a  kísérőzene  hozzáadása  nem  
ilyen  jellegű  eljárás  a  részünkről.  
Marcel  L'Herbier  eredeti,  1924-es  
kópiája  is színezett  volt.  

A  mi  restaurálási  munkánk,  amely  
a  Párizs  melletti  Bois  d'Arcy  Film-
archívumban  készült,  történeti  és  
technikai  jellegű  volt.  A  film  színezé-
sét emlékezetből  és részben  a rendező 
visszaemlékezései  alapján, a nyolcvan 

A  SZÍVTELEN  ASSZONY  
Az  elmúlt  években  újjávarázsolt  filmek,  Abel  Gance  
Napoleonic,  Griffith  Türelmetlensége,  Wiene  Dr.  Caliga-
rija,  Lang  Metropolisa,  Eizenstein  Patyomkin  páncélosa  
meggyőzhettek  minket  arról, hogy  a filmművészetben  is  
óriások  vállán  állunk.  

Marcel  L'Herbier  szimbolista  költőként,  Oscar  Wilde  
tanítványaként  kezdte  pályafutását,  amíg  az  első  világ-
háborúban  filmes tudósítóvá  nem  lett.  (Kortársai  vagy  
munkatársai  a mitikus  '20-as  évek  jeles  képzőművészei,  
filmesei  voltak:  Francis  Picabia,  René  Clair,  Man  Ray,  
Marcel  Duchamp,  Eric  Satie, Jean  Cocteau,  Hans  Rich-
ter,  és  még  sorolhatnánk.)  Egyik  legfontosabb,  közvet-
len munkatársét a festő  Fernand  Légér volt,  aki  A  szívte-
len  asszony  „protomodernista"  képsorait  kubo-futurista  
díszlet-  és látványvilágát  kezdeményezte,  megtervezte  a  
film plakátját  és  felépítve  a  film  legszirnbolikusabb  en-
teriőrjét, a laboratóriumot a „Style mecanique" szellemé-
ben.  A laboratóriumban  a filmen a geometrikus  elemek-
kel,  elektromos  villámokkal  telített  géperdő-térben  a  
szerkezetek  és  a  munkaruhába,  védőmaszkba  bújtatott  
alkatrészemberek  mechanikus  happeningje  jön  majd  

létre.  Légér  filmes  tapasztalatait  önálló  vállalkozásban  
is  kamatoztatta;  még  az  1924-es  évben  befejezte  a  Me-
chanikus  balett című  kisfilmjét,  a francia avantgard  igazi  
gyöngyszemét.  Ebben  az  időben  írta  forradalmi  lendü-
letű  filmesztétikái  traktátuinait,  amelyekben  az  avant-
gardtól  átitatott  kísérleti  filmeket,  de  még  Chaplin  bur-
leszkjeit  is  a festők  és a költők  bosszújának  tekintette  a  
konvencionális-narratív  filmkészítés  kétévtizedes  ural-
mával  szemben,  dicsőítve  a szövegkönyv sutba dobását,  
a griffith-i gyors  montázst,  a premier  plánt.  

L'Herbier  a film elkészítéséhez  a kezdő  lökést  Maeter-
linck  feleségétől  ós  múzsájától,  Georgette  Leblanctól  
kapta.  Az  ismert  színpadi  színésznő  ós  énekesnő  New  
Yörk-i  koncertkörútjáról  visszatérve  néhány  ottani  üz-
letember érdeklődését tolmácsolta, akik olyan filmet sze-
rettek volna látni,  amely tükrözi az aktuális, francia mű-
vészeti  tendenciákat.  L'Herbier  hasonszőrű  újítók  kis  
csapatával  vállalkozott  a feladatra  és mindössze  két  hót  
alatt  leforgatta  a filmet.  A  film színtere  egy  Párizs  mel-
letti  műteremben  négy  díszlettervező  fantasztikus  mun-
kamegosztásában  valósult  meg:  Légér  mellett  Alberto  
Cavalcanti  (egy  év  múlva  kísérleti  filmrendezőként  de-
bütált,  majd  az angol  dokumentumfilm-iskola  kialakítá-
sában  vett  részt)  a  medencés,  art decós  szalont;  Claude  



éves Jean Dreville készítette,  aki már 
hatvan  évvel  ezelőtt  is  részt  vett  a  
film létrehozásában.  A  színdramatur-
giának rendkívüli  a jelentősége  ebben  
a  filmben.  Dreville  az  utolsó,  labora-
tóriumi  jelenetet  kockánként,  ecset-
tel színezte ki. Elképzelheti, hogy  mi-
lyen  hatalmas  munka  volt  ez!  A  film  
eredeti  zenéjót  Darius  Milhaud  sze-
rezte,  ez  a  partitúra  azonban  elve-
szett.  Az  új  zenét  Jean-Christophe  
Desnoux,  egy  tehetséges,  fiatal  zene-
szerző  komponálta.  

—  Az  átlag  magyar  mozinézőnek  
nem  sokat  mond  Marcél  L'Herbier  
neve.  Milyen  helyet foglal  el  a  francia  
filmtörténetben  ?  

—  Külföldön  talán  nem  is  érzéke-
lik  kellőképpen,  milyen  fontos  sze-
repe van Marcel L'Herbier-nek a fran-
cia filmtörténetben.  (3 volt az IDHEC 
(Filmművészeti  Főiskola)  megalapí-
tója, valamint elnöke a Francia  Film-
tudományi  Intézetnek  (Cinómathé-
que).  Azért  is vált  korának  szimbólu-
mává,  mert  egyformán  jelentős  volt  
művészként  ós  a  filmkészítői  mester-
ség  szempontjából.  Nálunk  éppen  
ezért  mindenki  szereti  és  becsüli  őt,  
a  kommunistáktól  a  legfelsőbb  arisz-
tokráciáig.  Ki  kell  emelnem,  hogy  
L'Herbier  rendkívül  gondosan,  fi-
gyelmesen  irányította  a  főiskolát.  
Ugyanakkor  A  szívtelen  asszonnyal  
az  elsők  között  alkotott  maradandót  
a francia  filmművészetben.  

—  Egyetlen  kópia  maradt csak  fenn  
a  fűmből?  

—  Még  a rendező  életében  (L'Her-
bier  1979-ben halt meg) találtunk  egy  
dubnegatívot,  amelyről  —  a  rendező  
irányításával  —  sikerült  lehúzni  egy  
fekete-fehér  pozitív  kópiát,  a  Franz  
Schmidt  vezette  Bois  d'Arcy  Film-
archívumban.  A  kópia  nem  volt  túl  
jó  minőségű,  ennek  ellenére  1986-ban  
sikerült  rekonstruálni  a  színeit.  
A  filmnek  megváltoztattuk  a  ritmu-
sát,  vagyis  a  másodpercenkénti  18  

Marcel  L'Herbier  

kockát  áttettük  másodpercenkénti  
24  kockára.  Talán  egy  kicsit  ellent-
mondásos,  vitatható  eljárás,  hogy  a  
mozgás  ritmusát  maivá  tettük  —  
innen  a jelentősége  annak  a  ténynek,  
hogy  a  filmhez  mai  zenét  illesztet-
tünk.  Ez  alapján  már  sikerült  egy  
tökéletes  kópiát  lehúznunk,  ezt  a  
filmográfusok  segítségével  főcímmel  
láttuk  el,  hiszen  az  is elveszett,  majd  
Jean-Christophe  Desnoux  zenéjével  
néhány  hangos standard  kópiát  gyár-
tattunk. így tehát a mostani  közönség  
már  a végeredményt  láthatja,  a tech-
nikailag  restaurált,  zenével  ellátott  
filmet.  A  Franz  Schmidt  vezette,  kö-
rülbelül  12 fős  team  nagyon  jó  mun-
kát  végzett,  hiszen  az  az  egyetlen  
dubnegatív,  ami  előkerült  a  filmből(  

rettenetesen rossz állapotban volt, s a 
hosszantartó,  alapos  restaurálási  
munkának  hála,  a  pozitív  kópia  na-
gyon  korrekt,  élvezhető.  

De  ez  főleg  a  képek  tartalmának  
köszönhető,  hiszen  egy  fantasztikus,  
csodálatosan  szép,  modern  világ  ele-
venedik  meg  szemünk  előtt.  L'Her-
bier filmje még ma, hatvan év  múltán  
is  tökéletesen  aktuális.  Nemrég  
mondta  nekem  Dreville,  hogy  ez  a  
film a  klip  őse.  

—  Mennyi  idót  vesz igénybe  a  film  
restaurálása? 

—  A  restaurálás  kezdete  vissza-
nyúlik  arra  az  időszakra,  amikor  
L'Herbier  még élt, ugyanis, mint  már  
elmondtam,  egy  fekete-fehér  kópia  
restaurálását  még  ő  kezdte  el  barát-
jával,  a  Bois  d'Arcy  Filmarchívum  
igazgatójával.  Ennek  a  fekete-fehér,  
néma kópiának a restaurálása  nagyon  
hosszú  időt  vett  igénybe,  ennek  elle-
nére már ez a kópia  is járta  a  világot.  

Ügy  mondhatnánk,  hogy  véletlen,  
hogy  a  hatalmas,  feldolgozásra  váró  
anyagból  éppen  ezt  a  filmet  válasz-
tottuk  ki.  Az  Univers  de  la  Science  
(Tudomány  világa)  estélyt  adott,  
amelyen  beszélgetéssel  egybekötve  
bemutatták  A  szívtelen asszonyt.  Félő  
volt,  hegy  a  csaknem  2  és  fél  órás  
némafilm  próbára  teszi  a  közönség;  
türelmét,  ezért  felkérték  Jean-Chris-
tophe  Desnoux-ot,  hogy  készítsen  
zenei  vázlatot  a  bemutatóhoz.  Tehát  
minden  itt  kezdődött.  Az  estélyen  
részt  vett  a  rendező  unokaöccse  és-
lánya is,  akik úgy találták, hogy  a  26  
éves  zeneszerző  tökéletesen  ráérzett  
L'Herbier  szellemére.  

Ezután  a  rendező  egykori  munka-
társainak,  barátainak  a  segítségével  
megindult  az  aprólékos  rekonstruk-
ció.  Először  is  a történeté.  A  munká-
latokban  részt  vett  a  rendező  lánya  
is,  pedig  először  nagyon  félt  hozzá-
nyúlni  ehhez  a filmhez,  hiszen  ennek  
kudarca  nagyon  megtörte  az  apját,  

Autant-Lara  (fiatal  építész,  pár  óv  múlva  már  népszerű  
játókfilmrendező)  a  gauguin-es  télikertet,  Robert  Mal-
let-Stevens  (szintén  építész)  pedig  a  Bauhaus-os  ópü-
letkülsőket  tervezte  meg.  A filmet  tehát a  különböző  kép-
zőművészeti  stílusok  keveréke  határozza meg.  A  szecessziós  
illetve  avantgard  stílusú  kosztümök  és  maszkok  illesz-
kednek  az  enteriőrökhöz,  a  szereplők  karakteréhez  ós  a  
szituációkhoz.  Még mielőtt túlságosan  belebonyolódnánk  
a  film  stíluseklektikájának  ismertetésébe,  A  szívtelen  
asszony  története  röviden  a  következő:  az  ünnepelt  
avantgard  énekesnő  (a nem különösebben  fotogén  Geor-
gette Leblanc játssza) estélyt  ad,  amin  a  nemzetközi  in-
telligencia  gyűlik  össze  és  a  fanatikus  „humanista",  a  
„Mongólia"-szimpatizáns,  valamint  a  despota,  Djorah  
de Nopur.  A  művészetének  rideg  bástyái  közé  zárkózott  
nőt  az  úriemberek  úgy  igyekeznek  meghódítani,  hogy  
mindenféle,  őt  a  sikerért  kárpótló  vágykópekről  beszél-
nek  neki.  Ekkor  érkezik  meg  Bugattiján,  megkésve,  
Einar Lorsen,  a kísérletei  misztériumában  élő  skandináv  
mérnök  és  feltaláló.  Felölti  dandy  külsejét  és  félénken  
elrebegi  szerelmi  vallomását,  mire  a  válasz  csak  hideg  
gúnyolódás.  Az  „Új  Ádám"  elszánt  és  ezért  revansot  
vesz:  megrendezi  saját  halálos  balesetét  a  Szajna-par-
tdn. A vetélytársak  ós a párizsiak a jógszívű asszonyt vá-

A  szívtelen  asszony  
korabeli  plakátja  

L'Herbier  éa  Georgette  
Leblane, 
lilmje  eimsierepllje  

Cárion  karikatúrája  
a  rendelőről  



aki  évekig  nem  is  tudta  kiheverni  a  
rossz  fogadtatást.  Ráadásul,  mivel  
saját maga volt a producer is, a bukás 
anyagilag  is  tönkretette.  

—  Ilyen  nagyot  bukott a  film?  
—  A  filmet  1925-ben  mindössze  

négyszer  mutatták  be  Párizsban;  
mindannyiszor  hatalmas  botrányok,  
rendbontások  kisérték  az  előadást.  
A film után az emberek  összevereked-
tek  az  utcán.  A  korabeli  közönség,  a  
filmkritikusok, de még a filmrajongók 
is  félreértették  a  filmet.  A  félreértés  
talán  abból  adódott,  hogy  a  forgató-
könyv  nem  hasonlítható  a  hagyomá-
nyos  irodalmi  narrációjú  forgató-
könyvekhez,  inkább  olyan,  mint  egy  

.opera  szövegkönyve.  Tehát  még  a  
filmrajongók többsége  is eleve elhibá-
zottnak  tekintette.  Véleményem  sze-
rint  nem  az,  ugyanis  a  forgatókönyv  
egyértelműen  arra  törekszik,  hogy  a  
film  képzőművészeti  dimenzióit  jut-
tassa  érvényre,  egyfajta  képzőművé-
szeti  parabola.  Marcel  L'Herbier  
filmjének  alcíméül  a  következőt  vá-
lasztotta:  „Jelenkori  tündérmese".  
Az  volt  az  elképzelése,  hogy  a  filmes  
hagyományokkal  és  a  hagyományos  
filmtörténettel  szakítva,  képzőművé-
szeti  tündérmesét  hozzon  létre.  

í  —  A  bukás  titán  hogyan  alakult  a  
film  sorsa?  

—  A  hatalmas  botrány  ellenére  
világkörüli  útra  indultak  vele  az  
alkotók.  A  stáb csoportokra  bomlott,  

és  más-más  tagok  kísérték  az  egyes  
kópiákat  az egyidőben,  a világ  külön-
böző  részein  rendezett  bemutatókra.  

A  filmet  megtapsolták  Madridban,  
gyűlölték  Londonban,  megint  másutt  

szerették,  tehát  A  szívtelen  asszonyra.  
minden  közönség  másképpen  reagált.  

—  És  a  mostani  vándor-bemutató  
során  milyen  a  közönség  fogadtatása?  

—  Az  1986-os  bemutató-sorozat  
ilyen szempontból  hasonló volt,  azzal  
a különbséggel, hogy  a zene  általában  
mindenütt  sikert  aratott.  Madridban  

ezer  ember  látta,  és  nemigen  tudott  
mit kezdeni  vele.  Szépnek, de  nagyon  
ellentmondásosnak  érezte.  Ezzel  
szemben  a  stockholmi  közönség  fo-
gadtatása  egyszerűen  fantasztikus  
volt.  A  fiatalok  fel  akarták  venni  a  
zenét,  tapsoltak,  éljeneztek.  

L'Herbier  könyvében,  a  La  téte qui 
tourne-bem  olvasható  egy  szép  mon-
dat,  amit  már  nagyon  idősen,  fél  év-
vel  a  halála  előtt  írt  magányában:  
„Csak  egy  tanácsot  adhatok  a  fiatal  
filmeseknek:  vessék  meg  a  pénz  ha-
talmát!  Talán  egy  nap  a  dolgok  a  
visszájukra  fordulnak,  és  azokat  az  
embereket,  akiket  egykoron  lebecsül-
tek  és  megtagadtak,  el  fogják  is-
merni."  Ez  a  jóslatnak  is  beillő  gon-
dolat  tökéletesen  beigazolódott,  hi-
szen  a  Desnoux  zenéjével  kísért,  res-
taurált  filmet  párizsi  világpremierje  
utón  esténként  háromezer  ember  te-
kintette  meg,  és a film hatalmas  dia-
dalt  aratott.  A  fiatalok  tetszésnyil-
vánításként  úgy  fütyültek  és  kiabál-
tak, mintha rock-koncerten  lennének,  
felrohantak  a  színpadra,  úgy  ünne-
pelték  a  filmet.  

Ez  a  film  a  fiataloké.  A  szívtelen  
asszonyt  készítő  stáb átlagéletkora  28  
év  volt.  Nem  tudom,  Önöknél  hogy  
van,  de nálunk,  Franciaországban  ál-
talában  csak az idősebb generáció  jut  
filmkészítéshez.  L'Herbier  mór  hat  
fontos  filmmel  a  háta  mögött  még  
mindig  csak  35  éves  volt,  amikor  ezt  
a  maga  korában  rendkívül  magas  
költségvetésű  filmet  elkészítette.  

—  Milyen  cégek,  vagy  kik  finanszí-
rozták  A  szívtelen  asszony  restaurálá-
sát? 

—  A restaurálás hatalmas  összegbe  
került,  éppen  ezért  a  költségekből  
több  intézmény,  vállalat  is részt  vál-
lalt.  Először  is  a  Kulturális  Miniszté-
rium,  a  Georges  Pompidou  Központ,  
a  Filmarchívum,  a  Damiens  Stúdió,  
vagy  az én filmvállalatom,  a La  boite  
a  images,  de  a  sort  folytathatnám.  

Ere  Francig  a  L'Herbier  rendezte  
F,Murádéban  (1931)  

A finanszírozókhoz sorolhatnánk  akár  
az  Air  France-ot  is,  amely  ingyen  
vállalta  a  külön  e  filmzenéhez  szer-
kesztett,  több  tonnás  szintetizátor-
nak,  a  percuphone-nak  a  szállítását.  

—  Hány  film  restaurálását  végzik  
évente  a  Filmarchívumban?  

—  Pontos számot  nem tudok  mon-
dani,  hiszen  a  restaurálásra  fordított  
idő  függ  az  egyes  kópiák  állapotától,  
és ez minden esetben változó.  A  Film-
archívum  állományóban  jelenleg  kö-
rülbelül  95  ezer  filmcím  van  regiszt-
rálva,  ez  körülbelül  720  ezer  teker-
cset  jelent.  A  szakértők  véleménye  
szerint a valaha is készített filmeknek 
körülbelül  a  fele  veszett  el  technikai  

doljók, okolják  a szerencsétlenség  miatt.  A díva fellépte-
kor a Théátre des Champs-Élysóes-ben  szabadjára  eresz-
tik indulataikat.  A mérnök végül leleplezi magát ós labo-
ratóriumi  titkaiba  is bevezeti  Claire  Lescot-t,  akit  meg-
babonáz  az  ott  látható  „videophone".  A  távolbalátó  
rádiószerű  készülék  egzotikus  tájakra  közvetíti  az  éne-
kesnő éteri hangját, sőt, az őt hallgató embereket is meg-
mutatja  a képernyő.  A  feltünedező  életképek,  Daumier-
hez  méltó  groteszkek,  a  szuperasszonynak  mégis  igazi  
beteljesülést  jelentenek.  A  közönség  újabb  meghódítá-
sára  készen  a  színházba  siet.  Közben  a  féltékenységtől  
tébolyult  maharadzsa  ármányt sző:  a rajongóival  elfog-
lalt  művésznő  várakozó  kocsijába  mórgeskígyót  rejt.  
A laboratórium  felé száguldó autóban így éri utol a halál  
a  kegyetlen  szfinxet.  A  futurista  mérnök  azonban  kísér-
letet  tesz,  és  kipróbálja  csodamasináját.  Az  elektromos  
gépezet (rajta gondosan felirat: „Le  danger de la mort!") 
feléleszti  a  femme  fatale-t,  mi  több,  benne  a  szerelmes  
nőt. 

L'Herbier  filmjét  a  kortársak  inkább  az  intellektuális  
utópiák,  mint a giccses ponyvák  közé sorolták.  Elhitték,  
hogy  amolyan  „tündérmesét"  látnak,  amely  egy  új  kor-
szak  „mechanikus  szimfóniája".  A  játék  melodramati-
kus  fordulatait  persze  akkor  sem  vehették  túl  komo-

lyan.  Itáliában  Futurizmus:  egy  szenvedélyes  dráma  
1950 ben  címmel  hirdették.  

A  szívtelen  asszony  sok  szempontból  emlékeztet  a  
Metropolisra,  a  német  film  utópikus  alkotására.  A  két  
mű  azonban  ellentétes  ideológiákból  építkezik.  L'Her-
bier  az  embert  technicizólódó  életterére,  kinetikus  és  
kommunikációs  eszközeire bízza. „Korunk hőse",  a mér-
nök,  képes arra, hogy  humanizálja  az „élettől  elidegene-
dett"  művészetet.  Fritz  Lángnál  ezzel szemben  a  totáli-
san  elgópiesedett  világ  dekoratív  elemévé  válik  az  em-
beri lény. Itt  a tudós inkább  alkimista, aki megteremti  a  
rombolás  géniuszát.  Az  élő  csak  prototípusa  a  gépasz-
szonynak. 

A  szívtelen asszony  a gép apoteózisa  az avantgard  gép-
kultuszának,  a  futurista  művészek  deklarálta  „kreatív  
erő  misztériumának"  szellemében.  

Sem a '20-as, sem az '50-es évek  nem igényelte  a prog-
resszív  kultúrát  konstruáló  civilizáció  ennyire  optimista  
ós  elitisztikus  modelljét,  mint  ahogyan  A  szívtelen  asz-
szonyban  megjósoltatott.  

HUDRA  KLÁRA  


