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Farkas György

	 A	valóság-értelmezés	stációi	Bódy	életművében
  Koncepció-kísérlet	Bódy	Gábor	munkássága	új	nézőpontú		
	 	 	 értelmezésére 

Bevezetés

Bár Bódy életművének, gyakorlati és elméleti munkásságának feldolgozottsá-
ga nem áll a helyzet magaslatán, az elmúlt években született néhány olyan 
tanulmány, értelmezési kísérlet egy-egy témát, időszakot, stb. górcső alá 
véve, amelyek mégis reménnyel tölthetik el a Bódy iránt érdeklődést mutató 
kutatókat és rajongókat egyaránt. Azonban ezek az írások jobbára vagy csak 
egy-egy részletét elemezték a műveknek illetve Bódy tevékenységének, vagy 
egy adott elméleti megközelítés érvényességi lehetőségét vizsgálták néhány 
művében, kiragadott példákban. A legnagyobb érdem Pieldner Judit nevé-
hez fűződik, aki doktori disszertációjában Bódy Gábor és Jeles András film-
művészetének párhuzamos értelmezését végzi el számos kiemelten fontos 
elemzési szempont felől.1 Azonban azt is fontos látni, hogy mind a mai napig 
nem született egyetlen önálló kötet sem Bódy Gáborról, pedig vitathatatlan 
jelentőségű alkotója volt a magyar és az egyetemes filmtörténetnek is. Olyan 
kivételes alakja a filmművészetnek, aki egyaránt tudott jelentőset és újat 
létrehozni elméleti és gyakorlati területen is. Ezt semmiképpen sem lenne 
szabad elfeledni. Talán az is hozzájárul ahhoz, hogy ennyire nem történt for-
dulat a Bódy életmű értelmezésében, hogy a várakozással ellentétben, végül 
is nem valósult meg Bódy Gábor összegyűjtött filmművészeti írásainak ki-
adása, feltételezve, hogy ebben olyan írások megjelenése lett volna várható, 
amelyek eddig nem voltak olvashatók nyomtatásban. Illetve talán az, hogy 
az időközönként ad hoc módon napvilágra kerülő titkosszolgálati információk 
által Bódy Gábor lett ennek a felemás rendszerváltásnak egyik kárvallottja – 
hasonlóan Tar Sándorhoz –, akit ügynökmúltja miatt ignorálni lehet.2 

1 Pieldner Judit, Szöveg, kép, mozgókép kapcsolatai Bódy Gábor és Jeles András filmmű-
vészetében, Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2015.
2 Sajátossága a jelenlegi Magyarországnak az a változó reakciókészsége, amivel egy-egy 
közéleti személyiség, művész, stb. kapcsán nyilvánosságra kerülő negatív információra az 
említett személy mellett összezár, vagy mellőle félrelép, illetve, hogy az adott személy mi-
lyen módon tudja ezt a nyilvánosságra kerülő tényt feldolgozni (elsősorban nem lélektani 
szempontból, hanem narratíva alkotás felől megközelítve). Annak, hogy ezeknek a reak-
cióknak mi a motivációja egy külön kutatásban lenne érdemes a végére járni, azonban az 
biztos, hogy nincs összefüggésben az adott személy által létrehozott munkák kulturális, 
társadalmi értékével.
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 Jelen írásomban – ahogy az alcím is jelzi – szeretnék kísérletet tenni 
arra, hogy egy koncepciót megfogalmazva értelmezési nézőpontot, elemzési 
keretet adjak Bódy Gábor munkásságának újra-feldolgozásához. A koncepci-
óm kulcsa a valóság-értelmezés, a valósághoz kapcsolt jelentéstulajdonítás, 
mint Bódy alapvető elméleti kiindulópontja, amiből minden filmmé alakult el-
képzelése táplálkozott, és ezeknek az életművön belüli változása. A változás 
elkülönülő pontjait stációknak neveztem el, mindenféle mártíromságra uta-
ló másodjelentéstől függetlenül, inkább az életút, munkásság megragadható 
pontjaiként. Megjegyzendő, hogy nem tekinthetünk el Bódy életművének ér-
telmezése, feldolgozása során attól a ténytől, hogy az életmű töredékessége, 
az életút hirtelen és lezáratlan megszakítottsága a „teljes” életmű értelmezé-
se során mindenképpen befolyásolja konklúziónkat.
 Két dolgot úgy érzem, tisztázni kell, mielőtt az értelmezési kísérletbe 
kezdenék, amelyek jelentős mértékben befolyásolják, vagy alapvetően meg-
határozzák a Bódyhoz való viszonyulás kiindulópontját, így mindenképpen 
állásfoglalásra is késztetnek, amennyiben ténylegesen átfogó koncepció ki-
alakítására törekszem. Az első Bódy halálának kérdése. A másik Bódy ügy-
nöktevékenysége. 

Bódy halála
Bódy Gábor 1985. október 24-én halt meg. Ha tényszerűen bizonyítható pon-
tokat fogadunk csak el ebben a történetben, akkor nem mondhatunk mást, 
mint hogy halála máig tisztázatlan körülmények között történt. Az akkori hiva-
talos „vizsgálat” szerint öngyilkos lett, amit az ún. Csaplár-verzió3 is támogat. 
Ezzel szemben fogalmazta meg nem kevésbé meggyőző védőbeszédét Jósvai 
Péter4. Bár a legtöbb pontján ez is csak spekulációkat tartalmaz, mindenkép-
pen szimpatikus benne az a fajta hozzáállás, ami mintegy Bódyt mindaddig 
felmentő védői szerepet tükröz, míg bárki/bármi nem cáfolja azt. Hiszen ha 
Bódy nem nyilatkozhat arról, hogy mi történt vele, úgy ameddig senki szem-
tanú nem fedi fel, hogy mi történt, vagy semmi olyan bizonyíték nem kerül 
elő, ami alátámasztaná, hogy mi történt, addig nem állíthatjuk azt, hogy saját 
döntése alapján szándékosan elvetette volna az életét. 
 Meglátásom szerint Bódy halála alapvetően nem teszi lehetővé egy teljes 
életmű-koncepció felállítását, viszont az a két elkészült forgatókönyv5, aminek 
megfilmesítését tervezte, mindenképpen iránymutató az életmű feltételezhe-
tő, de be nem következett ívét tekintve.

3  Forgách András, Sötét angyal, kerekasztal-beszélgetés Bódy Gáborról, Filmvilág, 2008/06, 
14-18; 2008/07, 24-28. 
Online változat: http://filmvilag.hu/xereses_frame.php?cikk_id=9375 és http://filmvilag.
hu/xereses_frame.php?cikk_id=9409
4 https://bodygabor.hu/read/?id=115
5 Illetve a további tervek, amelyekről ennyire pontos, véglegesnek mondható információink 
nincsenek, mint ez a két forgatókönyv.
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Bódy ügynöktevékenysége 
Bódy Gábor – a rendelkezésre álló levéltári anyagok szerint – 1973-1981 kö-
zött végzett ügynöki tevékenységet. A kádár-rendszer mechanizmusát ismer-
ve, önmagában ez a tény még semmilyen pro vagy kontra álláspontra nem 
késztetheti a befogadót. De nézzük meg, hogy milyen szempontokat kell Bódy 
ügynöktevékenysége kapcsán figyelembe vennünk! 
 Az első és legfontosabb, hogy a Bódyval kapcsolatos levéltári anyagok 
finoman fogalmazva is meglehetősen hiányosak. Ha nem csak Bódy esetét 
vizsgáljuk, de a témában megjelent kutatók eredményeire is támaszkodunk6, 
egyértelműen megállapíthatjuk, hogy az állambiztonsági levéltári anyagokat 
módszeresen kiválogatták és azok közül sok anyagot feltételezhetően meg-
semmisítettek, vagy pedig kiemeltek és későbbi felhasználásra tartanak ta-
lonban. Ennek alapján nyugodtan kimondhatjuk, hogy jelen állapot szerint 
nem lehetséges Bódy ügynöktevékenységének objektív feltárása. 
 A másik lényeges vonás, hogy amennyire lehetőség volt ezeknek az 
anyagoknak a szelektálására, kiválogatására, éppen annyira lehetséges, hogy 
ezek között konstruált, vagy módosított anyagok is szerepelhetnek. Továbbá, 
hogy a Bódy dossziékban szereplő dokumentumok eleve szerkesztett anya-
gok, hiszen Bódy elmondása alapján készített leiratok. Természetesen ezekkel 
a szempontokkal nem azt szeretném sugallni, hogy Bódy ügynöktevékenysé-
ge puszta fikció lenne, inkább csak arra rávilágítani, hogy mennyire nem tu-
dunk magukból az iratokból objektív következtetésre jutni. 
 Meglátásom szerint Bódy ügynöktevékenysége az életmű-koncepció ki-
alakításában csak olyan formában jelentős tényező, hogy az egyes életese-
mények időpontjának összevetése az alkotói időszakokkal más értelmezési 
keretbe helyezhetik át a konkrét alkotásokat, illetve az életmű haladásának 
jelentését.

Koncepció-kísérlet

Egy filmrendezői életmű értelmezése során kikerülhetetlen a kísértés, hogy 
az egész életműre érvényes, azt mintegy összefoglaló koncepciót állítsunk fel. 
Kísértés és kísértés között is van különbség, így mindenféleképpen érdemes 
mérlegre tenni, hogy az adott koncepció ténylegesen megállja a helyét, vagy 
csupán az értelmező próbálja fikcióját rákényszeríteni, míg az hevesen ellen-
áll, mivel nem igazodik hozzá annak formája.
 Koncepcióm szerint a Bódy életmű ilyen összerendező fogalma – ahogy 
már írásom címében és bevezetőjében is utaltam rá – a valóság-értelmezés. 
Ha valóban érvényes megállapításokat sikerül megfogalmaznom Bódy élet-
művére vonatkozóan, akkor az életmű minden pontján a valóság-értelmezés

6 Elsősorban Gervai András és Szőnyei Tamás vonatkozó köteteire gondolok itt.
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sajátos és mindeközben egymástól elkülöníthető, elkülönböző stációit találjuk, 
illetve fogalmazhatjuk meg. Az alábbiakban – egyelőre vázlatszerűen7 – arra 
teszek kísérletet, hogy Bódy munkái alapján beazonosítsam, körül írjam eze-
ket a valóság-értelmezés stációkat.

A kiindulópont
A koncepció kiindulópontjaként Bódy egyik legfontosabb elméleti írásából sze-
retnék néhány gondolatot kiemelni. Az 1983-ban elkészült Jelentéstulajdo-
nítások a kinematográfiában c. írása már csak azért is ide kívánkozik, mivel 
ebben maga Bódy tekint vissza addigi pályájára, reflektál rendezői indulására 
és az írás egész terjedelmében tulajdonképpen összefoglalja kinematográfiai 
gondolkozásának alapjait. Az első pár bekezdést szükséges itt újraolvasnunk, 
mivel a későbbiekben is lényeges pontja lesz ez koncepciómnak.

„A hatvanas évek derekán az a veszély fenyegetett, hogy egyetemi hallga-
tóból üzemszerűen termelő forgatókönyvíróvá válok. Néhány megvalósult és 
több kéziratban maradt forgatókönyv után azonban úgy éreztem, elegem van 
ebből a munkából. Egyrészt magam is kedvet kaptam a filmkészítéshez, más-
részt túl könnyűnek tűnt akkor történeteket kiötleni. Barátaimmal együtt úgy 
véltük, többet tudunk már a filmről, mint életünkről és környezetünkről, tehát 
<szociológiai filmcsoportot> alakítottunk ennek a hiányérzetnek a kiküszöbö-
lésére. 
 Természetesen elvetettünk minden forgatókönyvet, sőt magát a történe-
tet is. A környező élet nagy és általános egységeiből, a gyárakból, iskolákból, 
falvakból kiindulva akartuk a <valóságot> feltárni. A fiatal filmesek számára 
létesített Balázs Béla Stúdió utat nyitott ennek a szándéknak.
Néhányan, akik előnyösebb helyzetben voltak, rövidesen elkészítették az első 
valóságfeltáró <szociológiai> dokumentumfilmeket. Az irányzat hovatovább 
máig működő, kiapadhatatlan forrásává vált rövidebb-hosszabb – olykor nyolc 
órát is kitöltő –, a valóságról szóló filmek áradatának. Itt máris pár kérdés 
akasztja meg a fogalmazást. Máig sem vagyok bizonyos, mit értsek azon, 
hogy <valóság>. És hogyan is <szólhattak> róla ezek a filmek? Ha szóltak, 
kinek? És az mit válaszolt? […]
 De térjünk vissza a kezdetekhez. Egyszerűen rövidzárlat állt be az 
agyamba a <valóság> szó hallatára, amely egy napon egy másik szócskában, 
a <jelentés> kérdésében csattant ki.” 8

Azt, hogy 1983-ban Bódy visszamenőleges hatállyal az addigi gondolkodása 
és kinematográfiai életműve kulcsát a valóságértelmezés és jelentéstársítás

7 Mivel az egész írás egy koncepció-kísérlet, vázlat, így teljes körű és mélységekbe menő 
kutatások ehhez egyelőre nem kapcsolódnak.
8 Bódy Gábor, Jelentéstulajdonítás a kinematográfiában = Bódy Gábor egybegyűjtött film-
művészeti írások, Szerk., Zalán Vince, Budapest, Akadémiai Kiadó, 2006, 140-156.
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fogalmakban határozza meg, még talán nem is lenne akkora horderejű, hogy 
ha ezek a kifejezések csak ebben az írásban jelennének meg ilyen kiemelt 
szerepkörben. Azonban – ahogy látni fogjuk a továbbiakban – ez a két kulcs-
fogalom a kezdetektől fogva végig kíséri Bódy munkásságát.

Az	első	stáció:	a	valóság	formálása	–	Agitátorok9 

Ahogy a korábbi idézetben is olvashattuk, miközben Bódy az ELTE filozófia-
történelem szakának hallgatója, már kapcsolatba került a filmkészítéssel, mint 
forgatókönyvíró. A hatvanas évek végén, a hatvanas-hetvenes évek forduló-
ján Bódy forgatókönyveiből megvalósuló filmek közül minden szempontból 
kiemelkedik a Magyar Dezső rendezte Agitátorok. Bódy már dolgozott koráb-
ban is Magyar Dezsővel, főiskolai vizsgafilmje (Három lányok) forgatókönyvét 
is ő írta. Az 1969-ben készült Agitátorok című film két ponton kapcsolódik 
koncepciómhoz. Az egyik, hogy a film központi kérdése – függetlenül a té-
májától – egyfelől a valósághoz való viszonyulás, a valóság értelmezése kü-
lönféle szempontokból, és annak kiderítése, hogy milyen módon jön létre az 
érzékelt valóság jelentése. Amennyiben a filmben elhangzó szövegeket ezzel 
a fókusszal hallgatjuk, rögtön kitűnik, hogy minden eszmecsere, gondolat-fu-
tam erre a kínzó kérdésre fut vissza. Hogy mennyire megfoghatatlan a való-
ság fogalma, arra cinikus-humoros formában maga Bódy reflektál a filmben 
– és ez a második pont, ahol a koncepcióhoz kapcsolódik film –, amikor egy 
párbeszédben elhangzó „valóság” kifejezésre megrökönyödve kérdez vissza: 
„Milyen valóság?”10

 Az első stációként megfogalmazható valóság-értelmezésben Bódy úgy 
írja le a valóságot, mint aminek értelmét, értelmezését aktív cselekvőként 
kell kialakítani, meghatározni, létrehozni. Ezt támasztja alá a filmben szereplő 
karakterek és az általa megformált Botos figurája közötti alapvető különbség 
is. Botos – Bódyhoz hasonlóan – bár filozofál, vitázik elméleti kérdésekről, vé-
gül is nem ragad le ennél, hanem az általa megfogalmazott elméletet igyek-
szik megvalósítani a gyakorlatban is, igaz, ez okozza vesztét is.
 A filmben meghatározottakat jól kiegészíti két elméleti, írá-
sos anyaga. Az első, az 1969-70 környékén megírt, Utak és eredmé-
nyek a magyar film történetében, 1963-1969.11 Ebben így ír Bódy: 

9  Az egyes stációknál szereplő filmek csupán kiemelt darabjai az életműnek. Mivel a teljes 
életmű részletes feltárása nem lehet ennek a koncepció-kísérletnek a feladata, így ezek a 
kiemelt filmek adják meg azt az ívet, amire építem a koncepciómat. Ez természetesen nem 
jelenti, hogy az életmű többi darabja köszönő viszonyban sincs ezekkel a gondolatokkal, de 
az egyértelműen látható, hogy ezekben a művekben kristályosodik ki egy-egy életszakasz 
központi gondolata, míg a többi műben – főleg rövidfilmek és kísérleti filmek – az ehhez 
szükséges muníciót, vagy éppen részgondolatot dolgozza ki Bódy.
10 Agitátorok, 8’44”
11 = Bódy Gábor egybegyűjtött filmművészeti írások, 26-34.
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„[…] személyes intenciók alapján felszínre hozni a valóságban régóta feszülő 
– ábrázolásra váró – konfliktus-anyagokat. (Talán életkori sajátosság is, hogy 
a <negyvenesek> nemzedéke a történelemről beszélve fogalmazza meg ön-
magát, míg a fiatalok hajlamosak önmagukról beszélve történelmet 
fogalmazni-csinálni?)”12 
 A másik pedig Bódy szakdolgozata, az Egy film jelentésstruktúrájának 
vizsgálata – A filmi jelentés attribúciója,13 amelyben éppen Magyar Dezsőnek 
– a betiltott14 Agitátorokat követő, Kőszegen és Oberhausenben is díjnyertes 
– 1970-ben készített Büntetőexpedíció című rövidfilmje alapján foglalkozik a 
jelentés kialakításának elméleti kérdéseivel. 

A	második	stáció:	a	valóságtól	való	elvonulás	–	Amerikai anzix

A második stáció csúcspontja egyértelműen az Amerikai anzix, amely egyben 
az 1971-1975 közötti Színház- és filmművészeti Főiskolai időszak lezárása, 
Bódy diplomafilmje is. Az Agitátorok elkészülte és betiltása után 1970-ben 
készíti el Bódy az első saját filmjét, A harmadikat. A film egyik érdekessége, 
hogy szereplőként megjelenik benne Baksa-Soós János is, aki a következő 
évben már elhagyja Magyarországot, köszönhetően elsősorban annak, hogy 
az ő tevékenysége – főleg a Kex együttes frontembereként előadott perfor-
mance-ok – egyáltalán nem fértek bele a tűrt kategóriába, így nem maradt 
számára más megoldás.
 A hetvenes évek elejétől tapasztalható változások, amik bekövetkeztek a 
rendszer és az annak határait feszegető, arra rákérdező, vagy csak a hatalom 
szempontjából úgy viselkedő szereplőkre nézve volt az egyik indikálója annak 
az elmozdulásnak, ami megjelenik a korábbi stációhoz képest Bódy életmű-
vében. Továbbá feltételezhetjük azt is, hogy ha Bódy úgy gondolta, hogy az 
ügynöki beszervezése ellenére az ő kezében van az irányítás, akkor 1975-re 
ez az álláspontja megváltozhatott, ami kiváltotta a korábbi „forradalmi” va-
lóságuralás, valóság meghatározás nézőpontját a valóságból való emigrálás 
felé. 
 Az Amerikai anzix körüli műveket tekintve mindenképpen fontos kiemelni 
a megelőző évben készült Hogyan verekedett meg Jappe és do Escobar után a 
világot illetve a következő stációt megelőző Privát történelem c. filmet. Ahogy 
tulajdonképpen folyamatosan tetten érhető Bódy életművében, itt is azt látjuk, 
hogy az aktuális valóság szemléletet reprezentáló – általában nagyjátékfilmet – 

12 I.m. 28. Kiemelés tőlem!
13 = Bódy Gábor egybegyűjtött filmművészeti írások, 39-51.
14 Érdemes lenne külön foglalkozni azzal a kérdéssel, hogy milyen szempontok játszhattak 
abban közre, hogy Magyar Dezső két filmje közül az Agitátorokat betiltották, míg a Bün-
tetőexpedíciót nem. Milyen különbségeket találhatunk ideológiai megközelítésben, kettős 
beszéd, értelmezés tekintetében, hogy a hatalom így döntött?
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megelőző vagy követő „kisebb” alkotások vissza-vissza fordulnak az experi-
mentális gondolkodáshoz, egy-egy elméleti tézis bizonyítására téve gyakorlati 
kísérletet. 
 Ha ezzel párhuzamosan ránézünk azokra az írásokra, amiket ebben az 
időszakban készített Bódy, akkor egyrészt 1972-ből találunk egy anyagot, ami 
ismét a jelentés témakörét feszegeti – Filmművészet, a film nyelve, filmi gon-
dolkodás – Jelentés,15 majd 1974-ből egy rövid, látszólag nem is idetarto-
zó gondolatokat tartalmazó szöveget, amelyben a következő részletet fontos 
megjegyeznünk:

„Minden tradícióban van valami érték, van benne örök érvényű, és ez az, ami 
benne beteljesítetlen. A TRATRA (azaz ultratradicionalizmus) voltaképpen en-
nek a beteljesítetlennek a Don Quijotéja; s igaza van, amikor minden ígéretet 
arra akar kényszeríteni, hogy valósággá váljon, de rettenetesen téved, amikor 
azt hiszi, hogy a valóságot bármiféle azonosítási kísérlet maradásra bírhat-
ja.”16   

 Végül 1977-ből a Hol a „valóság”? – A dokumentumfilm metodikai útvo-
nalaihoz egy részletét szeretném idecitálni, ami ismét a jelentéstársítás és 
valóságértelmezés gondolata körül mozog:

„Mintha minden vetítésen egyszerre két filmet látnánk: az egyik dokumentum, 
a másik, amit a felfogás és kifejezés már addig kialakult konvenciói sugallnak. 
A művészet voltaképpen abból állna, hogy ezt a két filmet (bár egyikük „örök”, 
másikuk romlékony jelentést hordoz) valamilyen tartós összhangba hozzuk 
egymással.”17

A	 harmadik	 stáció:	 a	 valóság	 megragadása	 a	 számbavétel	 által	
–	Nárcisz és Psyché

Tulajdonképpen már az 1978-as Privát történelem is kötődik ehhez a stáció-
hoz, azonban a kiteljesedése mindenképpen az 1980-ban befejezett Nárcisz 
és Psyché. A film elhelyezését segíti Bódynak az alábbiakban megfogalmazott 
gondolatai:

„A film egészét olyannak terveztem, mint a századfordulón, különösen a 
német kultúrterületeken, így nálunk is népszerű színes enciklopédikus ösz-
szeállítások voltak, ilyen címekkel, hogy „Az ember és a világmindenség”. 
15 Bódy, i.m., 58-65.
16 (Ultratradicionalizmus) TRATRA vagy a tomboló hűség művészete – Birkás Ákos képei alá 
= Bódy, i.m., 93.
17 Bódy, i.m., 105.
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Bantu néger rítusoktól a zeppelinig és orvosi értekezésektől az új balett-
ről szóló tudósításokig mindenféle információ megtalálható bennük egy sajá-
tos, „eklektikus” stílusegységben. Az emberek aztán évekig olvasgatták őket. 
Ezen keresztül vissza is utal a film, jelöli a kort, a stílusokat, ezért megvan a 
maga önreflexiója, belső iróniája.
[…]
Eizenstein sok – filmben többnyire soha meg nem valósult – gondolata izgat; 
ő is fölvetette, hogy valamiféle Gesammtkunst-jellegű, operaszerű játékfilm 
lehetne az intenzív és egyszersmind totális kifejezés alkalma, aminek attrak-
ciósnak és ugyanakkor gondolatinak kell lennie; – ez pedig többnyire a mítosz 
formáját ölti. A művészet és a mítoszok alapvető problémái egyébként mindig 
„banalitások”, amit gátlásos filmkészítők többszörösen megcsavart sztorikkal 
szoktak leplezni vagy megkerülni. Talán épp azért, mert a „banalitások” fe-
lett gondolkodni kell, hogy újra alapvető létkérdéseinkre ismerjünk bennük. 
Az igazán nagy művészet – és, más módon, a giccs is, ami engem rendkívül 
izgat – mindig az élet banális alapkérdéseit érinti: a férfi–nő, élet–halál, test 
és szellem konfliktusait; s mi is ezeknek az érzeteknek a hálójában vergő-
dünk. A neurózis, mint a huszadik század egyik népbetegsége, okait tekintve 
valahol ugyanebben gyökerezik. A pszichológia és a társadalomtudomány, s 
a művészetben az akadémia és az avantgárd voltaképpen ugyanazt kutatja, 
bevallva vagy bevallatlanul. A művészetnek is lehet az értelme, hogy segít 
szembenézni a „legbanálisabb” – megoldatlan – ügyeinkkel. Ez az egyetlen 
esélye van – de az megvan.”18

 Akár az enciklopédikus szemponttól, akár a gesammtkunst vagy a 
bauhaus gondolati alapjaitól közelítjük meg a Nárciszt, végül is ugyanazt az 
igényt találjuk, a világnak a számbavétel általi rögzítése, uralása, aminek 
egyetlen igazi motivációja a létezés bizonytalanságán felülkerekedni.

A	negyedik	stáció:	párhuzamos	valóságok	– Kutya éji dala

Időről-időre előkerül az a félreértésre alapuló gondolat, miszerint Bódynak a 
Nárcisz után már több okból kifolyólag sem volt lehetősége azt meghaladó mű-
vek létrehozására. Amennyiben megfelelő szempontból közelítjük meg Bódy 
életművét, kizárt dolog, hogy erre a megállapításra jussunk. Bódy életműve 
és művészi gondolkodása alapján egyértelmű, hogy a Nárcisz után nem még 
nagyobb produkciókat akart létrehozni, nem is még látványosabbat vagy még 
eklektikusabbat. Főleg, hogy ezek Bódy esetében sosem voltak koncepcionális

18  Zsugán István, Beszélgetés Bódy Gáborral a Nárcisz és Psyché készítése közben - A 
filmnyelvi kísérletektől az új-narrativitásig, Filmvilág, 1980/6, 2-7. online elérés: 
http://www.filmvilag.hu/cikk.php?cikk_id=7821&gyors_szo=B%F3dy+G%E1bor&kep
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kérdések, csupán a kivitelezendő film hozadékai. A Nárcisz sem azért lett 
ilyen volumenű film, mert Bódyt extravagáns viselkedése arra késztette vol-
na, hogy valami olyat kell létrehoznia, ami meghalad minden addigi teljesít-
ményt, hanem mert a film koncepciója másként nem tudott volna érvényesül-
ni. Éppen így a Kutya éji dala is azért fordult a skála másik vége felé, mert a 
rendezői koncepció ezt kívánta meg. 
 A Kutya éji dala a párhuzamosan valóságok létezését tárgyalja, állítja, 
legyen szó az életben ténylegesen megtalálható valóság-szeletekről, vagy az 
egyes szereplők által játszott szerepek közötti párhuzamosságról. Mindezt 
persze igyekszik elfedni egy történettel, ami rendre próbálja elterelni a néző 
figyelmét, azonban ez is csak egy „szerep”, amit a „film” felvesz, hiszen a 
valódi célja pontosan ezeknek a valóságoknak a párhuzamosan létezésére 
felhívni a figyelmet. Így a céljával ellentétes viselkedése pontosan tükrözi azt, 
amit állít is: a párhuzamosan létező valóságok között eredendően ellentétes 
erők nyilvánulnak meg, kibékíthetetlen ellentét lapul a valóságok között.

Az	ötödik	stáció:	az	élet	és	a	művészet	közös	valósága	–	A	meg	nem	
valósult	forgatókönyvek

A Kutya éji dala után Bódy már nem készített nagyjáték filmet, azonban két 
forgatókönyve is elkészült a halála előtti években. A kronológiát tekintve, 
ezek mindenképpen tanúskodnak arról, hogy milyen irányba haladt volna Bódy 
életműve, ha azt nem szakítja végérvényesen meg halála.
 1983-84-ben írta meg Valerij Brjuszov regénye alapján a Tüzes angyal 
forgatókönyvét. Eredetileg operafilmnek készült volna, de a végső anyagnak 
már egészen más fókusza lett. A forgatókönyv kosztümös jelenetei mesz-
szemenőkig követik Brjuszov regényét, ami már csak azért is érdekes, mert 
számos ponton félelmetesen egybevág Bódy gondolkodásmódjával a regény. 
Nem véletlen, hogy már a ’70-es években foglalkoztatta a regény feldolgozá-
sa, hiszen nem is találhatott volna más olyan anyagot, ami ennyire rezonan-
ciában van a saját gondolataival. 
 Azonban ennél még fontosabbak azok a részek, amik a forgatókönyv-
nek a jelenben játszódó jeleneteit teszik ki. Ezekben könnyen megtalálhatóak 
azok az önéletrajzi elemek, amik miatt a történet végkövetkeztetése sem le-
het más, mint, hogy ebben az időben Bódy saját maga számára is megfogal-
mazta azt a változást, amit próbálok ebben a stációban körül írni. A korábbi 
állapothoz képest egy jóval tágasabb perspektíva tárult fel a számára, amiben 
sikerült egy olyan jövőképet találnia, amiben az emberi élet (konkrétan a sa-
ját privát élete) és a művészet mint egyetlen hivatás összhangba kerülhet. A 
film befejezése pontosan ezt a reményteli állapotot vetíti előre.
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 Bódy utolsó munkája, az 1985 szeptemberében befejezett Psycho-
technikum azaz Gulliver mindenekelőtti utazása Digitáliába(n)19. Az előző be-
kezdésben foglaltak fokozottan érvényesek erre a forgatókönyvre, hiszen itt 
már a tulajdonképpeni történet is – a maga módján – azt az élet-változatot 
mutatja be, amelynek központi eleme a férfi-nő harmonikus kapcsolata és 
az ebből származó új élet, a gyermek létezésének fontossága. Mindezt Bódy 
sajátos keretbe helyezi, ami egyfelől tükrözi azt a fajta kísérleti filmes gon-
dolkodást, amiről számos helyen írt, és számos filmjében tanúságot is tett, 
másfelől pedig azokat az aktuális képzeteket, amik a technológiai változások 
kapcsán foglalkoztatták Bódyt, illetve amiket el”képzelt”, megfogalmazott 
képileg ezekből kiindulva.
 Maga a kötet külön figyelmet érdemel, amennyiben megpróbáljuk azt is 
kordokumentumként értelmezni. A kötet 1987-ben jelent meg, vagyis Bódy 
halálát követően alig két évvel, de még a rendszerváltásnak nevezett törté-
nelmi fordulópont előtt. A könyv a következő részekből áll: Előszó (Csaplár Vil-
mos); Tüzes angyal forgatókönyv (B.G.); Bódy levele feleségéhez (fotókópia); 
Psychotechnikum (B.G.); Vallomás az írásról és a filmről (B.G. – 197?); Jegyzet 
(Csontos Sándor); Idegennyelvű szövegrészek fordítása és szómagyarázatok 
(Klaniczay Gábor).
 Az előszó egyfajta nekrológ, ami egyértelmű tényként kezeli Bódy ön-
gyilkosságát, és a továbblépést szorgalmazza, valamint ennek a továbblépés-
nek a zálogaként fogalmazza meg azt a generációt, amely most következik, 
és amelynek tagjai még csak most eszmélnek rá Bódy munkáira, s akiknek 
igazából a lényeg nem Bódy életének felderítetlen (vagy éppen e szöveg által 
deklarált) eseményei a fontosak, hanem az itt marad alkotások.
 Az előszó állításaival – ahogy a két forgatókönyv kapcsán megfogalma-
zottakban írtam – szembehelyezkedik a két közölt forgatókönyv álláspontja. 
Nem látszik alátámasztani egy olyan rendező képét, aki körül elfogyna a leve-
gő, aki éppen kifogy a lehetőségekből és végképp elkeseredik. Sőt. Pontosan 
ezért érdekes a két forgatókönyv közé beszúrt levélmásolat megjelenése is. 
Hiszen éppen hogy ellene dolgozik az előszó szándékának. 
 Érdemes itt ismét Jósvai Péter már idézett írását megemlíteni, amiben 
a történtek utólagos rekonstruálásába kódolt tévedés lehetőségeiről ír. Több 
helyen olvastam már, erre a levélre hivatkozva, hogy Bódy azért írta úgy alá 
ezt a levelet, hogy „az egynevű Gábor”, mert ezzel is igazából az ügynöki 
mivoltára utalt, hiszen ott „egy név” alatt szerepelt, a fedőnevén. Igaz, ha 
ezt szeretnénk ezzel alátámasztani, akkor logikusnak tűnik a magyarázat. De 
éppen ilyen logikus az is, hogy Bódy azért írta ezt, mert az ő vezetékneve 
egynevű, míg feleségének nem (Baksa-Soós). Kérdés, hogy mit szeretnénk 
egy-egy leírt szövegrészbe belelátni.

19 A Magvető Kiadó által 1987-ben kiadott kötet címlapján és belső címlapján is „Digitáliában” 
szerepel, míg a 165. oldalon kezdődő résznél viszont már a „Digitáliába” kifejezést találjuk!
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Zárszó

Alapvető meglátásom, hogy Bódy Gábor életműve mindenképpen további 
kutatásokat érdemelne, illetve igazán akkor beszélhetnénk arról, hogy nem 
feledkeztünk meg erről a magyar és egyetemes filmtörténetnek is különle-
ges és fontos alkotójáról, ha legalább egy önálló kötet születne Bódy Gábor 
munkásságáról, ami lehetősége szerint a teljességre törekedve próbálná meg 
feldolgozni, amit Bódy alkotott. Függetlenül a fenti írásomban megfogalma-
zott koncepciótól, számos kérdés még nem tisztázott, nem feldolgozott, nem 
vizsgált Bódy munkáival kapcsolatban. Ezeket felsorolni nem célja ennek a 
vázlatnak. Bódy munkáit újra kell nézni, újra kell olvasni, vagy először meg-
nézni – azok esetében, amik eddig még nem jelentek meg, és először olvasni 
azokat az írásait, amik még publikálatlanok, amennyiben vannak ilyenek.
 Rendszeresen visszatérő kérdés, probléma különféle alkotó vagy gondol-
kozó emberek életművének vizsgálata során, hogy mennyiben kell foglalkozni 
magának az embernek a cselekedeteivel, tetteivel, a munkáitól, alkotásaitól 
függetlenül. Vagy azokkal összefüggésben. Talán nem általánosítható a vá-
lasz. Elsősorban az a kérdés, hogy milyen megközelítésű az a vizsgálódás, 
amit végzünk. Amennyiben a létrehozott életművet vizsgáljuk, akkor csak 
annyiban szükséges magának az embernek a tetteit vizsgálnunk és értékel-
nünk, amennyiben azok jelentősen befolyásolták, vagy jelentős mértékben 
meghatározták az alkotásokat. Más esetekben nincs értelme belekeverni eze-
ket az életmű értékelésébe.
 Bódy Gábor megkerülhetetlen filmteoretikus volt, aki kinematográfus-
ként mind a mai napig izgalmas és meglepetéseket tartogató alkotásokat 
hozott létre. Amennyiben ezekkel az alkotásokkal nem foglalkozunk, Bódy 
hagyatékával nem törődünk, úgy nem csak magunkat fosztjuk meg lehető-
ségektől, de méltatlanokká is válunk, hiszen ignorálásával elpazaroljuk, amit 
ránk hagyott.
  


