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SCHEAU BERNADETT

Kettős portré: kép és képzet

Valóságábrázolás Michelangelo Antonioni Nagyítás című művében

Az 1960-as évek igen változatos, mondhatni kicsapongó művészi élete az akkor felnövő, háború utáni 
generációnak volt köszönhető. A társadalom igényei között erőteljesen megjelent az egyén társadalmi és 
individuális mibenlétének és szerepének újraértékelése, továbbá annak az igénye, hogy megtörténjen 
végre az elszakadás a konzervatív szemléletektől, az életet pedig egy sokkal nagyobb szabadság légköré-
ben legyen lehetséges megélni.

Antonioni filmjein végigtekintve világosan érzékelhető, hogy történeteit igyekszik az aktuálisan jelen-
lévő szociális és kulturális forgatag kellős közepébe helyezni. Ezzel amellett, hogy már kiindulópontjuk-
ban izgalmassá teszi alkotásait, az adott kor jellegzetes társadalmát és ideológiáit is bemutatja. Ennek 
egyik legkézenfekvőbb példája az 1966-os Nagyítás (Blowup), mely – bár a rendezői célok között ez nem 
szerepelt – kiváló képet fest az akkori London és a swinging sixties életfelfogásáról.

A II. világháború gyötrelmeire adott reakció a békét követő években többek között látványos demo-
gráfiai robbanás képében jelentkezett. A baby boom kifejezést elsőként a The Washington Post 1970-es 
cikkében említették, a terminussal a születési ráta robbanásszerű növekedésére utalva. Bár az amerikai 
társadalomhoz képest ez az arány a britek esetében alacsonyabb mértékű volt, hatása a kulturális életre 
hasonlóan intenzívnek, ha nem egyenesen egyetemesen meghatározónak bizonyult. 

,,Right now, London has something that New York used to have: everybody wants to be there. There’s 
no place else”1 – olvasható a Time Magzine 1965-ös, a Swinging Londonról szóló cikkében, melyben Robert 
Fraser, a Fraser Gallery tulajdonosa a kialakulóban lévő kulturális mozgalomról nyilatkozik (egy évvel 
később pedig a londoni stílus a maga színes és változatos formai jellegzetességeivel már az újság címlap-
ján díszelgett). A fiatalok ekkor már erősen vágytak a különbözőségre, a kitűnésre, a mainstreamtől, az 
úgynevezett főáramlattól való elszakadásra, ez pedig megjelenésükben és viselkedésükben is megmu-
tatkozott. Az új nyelvezet, a rövid szoknya, a hosszú haj és a férfiak „piperkőc” öltözködési stílusa, 
a feltűnő színek és új formák megjelenése a divat világában egy furcsa és zavart fiatal társadalom érzését 
keltették. A nők számára megnyíló új öltözködési lehetőségek mellett a konzervatív férfiruházkodásban 
is új utak nyíltak meg. John Stephen, a hatvanas évek divatvilágának egyik neves úttörője 1966-ra kilenc 
férfiruházati boltot üzemeltetett a swinging sixties egyik legemblematikusabb utcáján, a Carnaby Streeten.

1 Napjainkban Londonban van meg az, ami valamikor New Yorkban volt: mindenki ott akar lenni. Nincs más hely.

Sokan állítják azonban, hogy a legendaként emlegetett londoni kulturális virágzás nem volt egyéb, 
mint a városközpontban jelenlévő kirakatok összessége. Ezt a területet elhagyva, a többi városrészben 
a londoni élet még mindig az ötvenes évek nyomait hordozta.2

A békekötés idején fogant gyermek ek az 1960-as évekre felnőttek a társadalom megkövesedett tra-
dícióinak bírálatához, és jó oktatásuknak köszönhetően széles látókörű fiatalokként az ellenkultúra 
szilárd alapjait voltak képesek megvetni. Nem hittek többé a hagyományosan prűd angol életszemlélet 
életképességében, és „lázadni” kezdtek.

Hogy mi is pontosan az, ami a változás éveiből a rendezőt igazán magával ragadta, az az új alkotói 
korszakát fémjelző legelső munkájában mutatkozik meg igazán. A film alapját a valóság megragadására 
tett kísérlet nihilista ábrázolásmódja nyújtja, melyet Antonioni a főszereplő és a vele szembenálló többi 
karakter viszonyában érzékenyen jelenít meg. Amennyiben a világ lényege egyáltalán megragadható, az 
igazságáról való meggyőződésünk nem hagyhatja hátra minden kétséget kizáróan a bizonytalanság 
érzetét, ebből kifolyólag ismételten folyamatos kételyek között tekinthetünk a feltételezett valóság helyt-
állóságára. Ezáltal veszti értelmét maga a kérdésfelvetés.

Jóllehet Antonioni esetében hatványozottan igaz megállapítás, hogy alkotásai kimondatlan, mégis 
mélyenszántó, az általános emberi sorsot, a condition humaine-t is érintő gondolatokat közvetítenek, 
a Nagyítás elemzése során a felmerülő ontológiai kérdések olyan filozófiai mélységekbe vezetnek, melyek 
már az új korszellem jelenlétével összefüggésben nyílnak meg.

A mű alaptörténetében az argentin író, Julio Cortázar novellájából merít,3 melyben egy – Thomashoz 
hasonlóan – alanyát céltalanul kereső fényképész a megfelelő pillanat megragadását követően és az el-
készült képek felnagyítása során meglepő felfedezést tesz.

A kettejük helyzete nem teljesen megegyező ugyan, ám rajtuk keresztül azonos kérdésekhez juthatunk el.
A történetet folyamatában megélni, a felszínén megfigyelni, ennek következtében pedig átsiklani 

fontos részletein vajon ténylegesen hátrányosabb pozíciót jelent-e a megörökítés lehetőségéhez képest? 
Hiszen emlékeink idővel megfakulnak, és szemünk bár lát, elménk nem fogad be minden információt, 
ha a látottak nem kapcsolódnak azonnal össze és alkotnak egyértelmű történeti láncot. Noha az emlék 
rögzítése és magunkévá tétele magában hordozza azt a pozitívumot, hogy az esemény szabadon fel-
idézhető marad, ám ugyanakkor elvész belőle a kontextus és az időbeliség, melyek pedig épp a történés 
történetiségét adják meg.

A folyamat rögzítése – a tér- és időbeli korlátozás következtében – a cselekmény saját, valódi termé-
szetét tünteti el. Megtörténtének hiábavalóságát épp megörökítettsége nyomatékosítja.

Ezt az érzést erősíti mind inkább a végletekig nagyított kép, a rejtély fókuszpontja pedig a holttest, 
amely önmagában Thomas barátjának festményéhez hasonlóan épp úgy lehet pontok zűrzavaros összes-
sége, mint tényszerű bizonyíték.

A filmben a kontextus nem pusztán a megörökítés szempontjából jut kiemelkedő jelentőséghez: 
a rendező átfogó értelemben is érezteti lényegi relevanciáját. Egy, a filmből vett példával illusztrálva: 

2 Why I Hate the Sixties, BBC Documentary, 2004.

3 Las babas del diablo = Las armas secretas, Sudamericana, Buenos Aires, 1959.
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Egy modern trubadúr: Fabrizio De André dalai

Aki valamilyen szempontból foglalkozott már az elmúlt század olasz kultúrtörténetével, bizonyosan 
találkozott a genovai énekes, Fabrizio De André nevével, akinek munkássága – több korabeli szemé-
lyiségével együtt – meghatározó és emblematikus volt Olaszországban a 20. század második felében. 
A cantautorékról van szó, tehát olyan szerzőkről, akik – sokszor politikai témájú – dalaikat maguk írják 
és adják elő. A kritika az ilyen daloknak poétikai értéket is tulajdonít, néhányan egyenesen költőkként 
definiálják ezeket az énekeseket. Valerio Magrelli viszont úgy véli, hogy veszélyes a két teljesen külön-
böző műfajt, „ugyanannak az anyagnak a két halmazállapotát”, például Dylan Thomast és Bob Dylant 
összekeverni, bár utóbbit irodalmi Nobel-díjra is felterjesztették.1 2016-ban éppen ez valósult meg: Bob 
Dylannek ítélték oda a díjat, amit az amerikai zenész több hónapig tartó gondolkodás után vett át. Ezzel 
egyfajta fordulóponthoz érkezett a dal mint műfaj, hiszen az akadémiai elismerés megerősíti az eddig 
kivívott tekintélyét, legitimálja helyét a tudományos diskurzusban.

A Non al denaro non all’amore né al cielo című De André-album alapjául szolgáló verseket angolra 
fordító Fernanda Pivano – a beat-költészet kiemelkedő fordítója és kutatója – azt nyilatkozta, hogy „Masters 
versei akkoriban, 1915-ben bátor és fontos gondolatokat hordoztak, míg Fabrizio dalainak erős poétikai 
tartalma van. Az igazi költészet Fabrizióé.”2 Olyannyira elfogadottá vált ez a nézet, hogy De André dalait 
is érdemesnek találták arra, hogy az iskolai szöveggyűjteményekbe és versválogatásokba bekerüljön. 
Olaszországban a ’70-es években jelent meg először a La guerra di Piero dalszövege egy iskolai szöveggyűj-
teményben, Giuseppe Ungaretti és Eugenio Montale költők versei mellett.3 Ez a tendencia azóta erősödött, 

1 Vö. Giandomenico CURI, Io vorrei essere là. Cantautori in Italia [Én ott szeretnék lenni. Cantautorék Olasz ország-

ban], Edizioni Studium, Roma, 1997, 14.

2 Interjú Fernanda Pivanóval: Enrico GRASSANI, Anche se voi vi credete assolti… Fabrizio De André: attualità del 

messaggio poetico e sociale [Bár azt hiszitek, feloldoztattatok… Fabrizio De André: a költői és társadalmi üzenet 

aktualitása], Edizioni Selecta, Pavia, 2002, 24–25.

3 Massimo EMANUELLI, 50 anni di storia della televisione attraverso la stampa settimanale [A televíziózás 50 évének 

története a heti sajtón keresztül], Greco e Greco, Milano, 2004, 292 (https://books.google.it/books?id=I9Wkj0nKZC4C&lpg=

PA292&dq=%22de+andr%C3%A9%22+%22antologia+scolastica%22&num=100&pg=PA292&hl=hu#v=onepage&q=antolog

ia%20scolastica&f=false).

a koncerten szerzett ereklye a teremben még kincs, az eseményt elhagyva azonban veszít értékéből, és 
azzá a lommá válik, ami valójában. A teljesen kívülállóként megjelenő fiatalember, bár vet egy pillantást 
a földre hajított tárgyra, sőt kezébe is veszi, számára már láthatóan semmilyen jelentőséggel sem bír, 
hiszen nem volt jelen abban a környezetben, ahonnan a törött darab származik.

Ami körülvesz bennünket, és személy szerint ránk gyakorol hatást, az fontosabb számunkra annál, 
mint ami mással történik meg. Ezt példázza az a kilátástalan eredménnyel záruló kísérlet, melynek során 
Thomas próbálja környezetét saját valósága részesévé tenni. Próbálkozását teljes érdektelenség kíséri 
végig.

Saját valóságunk megélése azonban nem jelenti egyúttal azt is, hogy a mással megesett történés valós-
sága kevésbé értékes vagy elhanyagolható lenne. Erre utal Antonioni is a parkban játszódó tenisz-jelenet 
során. Az igazság hajszolásába belefáradt és a kétségektől meghatározott karakter lassan ráébred, végül 
pedig megérti, mennyire képlékeny is az a kérdés, melyre oly vakon kereste a választ mindeddig. Akár 
a nem létező labda, épp oly megfoghatatlan a világ igazsága. Ami az egyik szemnek kevésbé hihető, 
a másik számára egyértelmű alakot ölt.

Hogy valóban történt-e gyilkosság, hogy létezett-e a képek köré szőtt eseménysorozat vagy sem, ön-
magában képzi azt a nyitottságot, amely örökön fogva izgalmassá teszi a történetet. A titok kutatójaként 
magát a nézőt is kérdésfelvetésekre ösztönzi, emellett pedig saját maga és környezete értelmezésének 
viszonylatában is elgondolkodásra készteti.


