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Farkas György

	 Psyché	és	Nárcisz	a	restaurátor	szemével
  Beszélgetés	Fazekas	Eszterrel,	a	MNFA	filmfelújítási	
	 	 	 menedzserével

A beszélgetés apropóját az a tény adta, hogy a Magyar Nemzeti Filmarchívum 
megjelentette Bódy Gábor Psyché c. filmjének digitálisan felújított rendezői 
változatát. Fazekas Eszterrel, az MNFA filmfelújítási menedzserével, a kiad-
vány szerkesztőjével arról beszélgettünk, hogy mit is jelentett a Psyché fel-
újítása, hogyan találkozott össze a filmtörténész-restaurátor Bódy gigantikus 
filmjével. 

Farkas György: Miért éppen Bódy és miért éppen a Psyché?

Fazekas Eszter: Bódy a magyar filmtörténet egyik legkivételesebb tehetsé-
ge volt, a Psyché a pedig csúcsteljesítmény, a leglátványosabb és leginvenci-
ózusabb magyar film, amelyet a nemzetközi értékek között is különös helyen 
tartanak számon. A háromrészes Psyché, a neoavantgárd és a posztmodern 
korszak határmezsgyéjén készült, megelőzte korát, enciklopédikus, szinte 
gesamkunstwerk összefoglalása volt mindannak, ahogy Bódy a vizualitásról, 
XX. századi létezéselméletekről, képről, narratívákról, új-érzékenységről gon-
dolkozott. De most, amikor ezt a kérdést felteszed, ez a felújítás már volta-
képpen passzé. A DVD az első megjelenése a Filmalap struktúrájába beolvadt 
filmarchívumnak, s ilyen értelemben volt jelképes értékű. A Psyché eddig 
borzalmas minőségben volt csak elérhető. E kiadás alapja még nem a mos-
tani 4K csúcstechnológiával készült, hanem egy részletgazdag HD maszter, 
ami Hildebrand István operatőr bevonásával készült 2011-ben. A lemez meg-
jelenésével egyidőben indult be az a nagyszabású filmfelújítási tevékenység, 
amelynek keretében most évi 35 film újul meg kockáról kockára, kép-és hang 
teljeskörű restaurálásával, a HSC, a Magyar Operatőrök Társaságával való 
együttműködésben. Természtesen ennek a terveiben is elől szerepel a Psyché, 
és Bódy többi munkája is, de nem kerülhetett rá sor az első évben. Ezt a HD 
masztert reményeim szerint nemsokára referenciához tudjuk majd használni 
a film teljeskörű restaurálásához.  
 Ezeket a teljeskörű felújításokat természetesen életmű-vetítésekkel, ki-
adásokkal is egybekötjük. A hosszútávú tervek készítésénél a legfőbb szem-
pont a filmörökség, filmvagyon megóvása és a kiemelt értékek kiváló minő-
ségben való eljuttatása a közönséghez, és a nemzetközi közönséghez is. Nagy 
reneszánsza van ezeknek a régi filmeknek, az egyes fesztiváloknak egyre 



inkább megjelennek klasszikus, retró szekciói, ahol részt veszünk értékeink-
kel, és még külföldön is keresik DVD-n is ezeket a filmeket.  Ennek a Psyché-
kiadásnak éppen most jelent meg a németországi verziója is.
 Bódy filmjei egyébként már mind digitalizálva vannak, de a technoló-
gia változásával a 6-8 éve készített HD masterek a mai fesztiválok hatalmas 
vásznain már nem elég nagy felbontásúak, ezért is kell őket újra digitalizálni. 
A 4K felbontású szkennelés ma már az archívumoknál alapkövetelmény. Úgy-
hogy most minden archívum újra digitalizálja legnagyobb értékeit. Van olyan 
film, amelyet a technológia ugrásszerű fejlődése, vagy egy- egy újabb részlet 
előkerülése miatt már háromszor digitalizáltunk, digitalizáltak.

F.Gy.: Mit jelentett Bódy filmjét összerakni? Milyen akadályok voltak?

F.E.: Amikor először találkoztam a film kellékeivel, akkor végeztük az első, 
még hagyományos, celluloid alapú felújítását 1994-ben, Bódy halálának 10. 
évfordulójára készülve. Ekkor jöttem rá, hogy itt még a film különböző hordo-
zóinak is igen kalandos sorsa van – és volt. Az első és legfontosabb, hogy en-
nek a filmnek eredetileg három verziója van. Egyébként már itt beleütközünk 
abba a fogas kérdésbe is, hogy mi is a címe ennek a filmnek! Ugye a Weöres 
mű címe Psyché. A film három részes változatának első része: Psyché és Nár-
cisz, a középső rész: Psyché és a harmadik rész: Nárcisz és Psyché. A filmnek 
az export változata, 120 perces, a legrövidebb, annak a címe is Nárcisz és 
Psyché. Magyarországon is így került a köztudatba, amikor a kétrészes, 208 
perces moziváltozatot 1980. december 25-én bemutatták. De ha megnézzük 
a film kópiáját, akkor a film elején – lévén, hogy a teljes változat első részét 
látjuk itt – az jelenik meg, hogy Psyché és Nárcisz. Ráadásul a második (kö-
zépső) rész (Psyché) főcímfelirata tipográfiailag is másképpen jelenik meg, 
hiszen az a Magyar Televízióban készült. 

F.Gy.: Akkor menjünk vissza a film gyártásához. Hogy alakultak ki ezek a 
verziók?
 
F.E.:  A film gyártása 1979-ben alapvetően a Hunniában zajlott, olyan financiá-
lis körülmények között, hogy emellett hatalmas rendezők monstre filmjei nem 
tudtak elkészülni. Mert akkor erre a filmre és a Csontváryra megszavazták 
kiemelkedően magas  összeget, amely több volt, mint az előző évben a stúdió 
egész éves költségvetése. A Psyché összköltsége a televíziós támogatással 
együtt 25 millió forint volt). A Psyché és a Csontváry mellett a stúdióban ott 
volt tervként Makk Károly nagy koprodukciós terve, a Radetzky-induló, ami-
ről ő több helyen azt nyilatkozta, hogy feltételezhetően ez lett volna élete 
legnagyobb filmje. (Ezt ő úgy nyilatkozta, hogy már túl volt a Szerelem és az 
Oscar-díjra jelölt Macskajáték c. filmjein.) Aztán ott volt még a Zolnay Pálnak
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a Boldog ember című, elképesztően jól megírt forgatókönyve, amely élete 
legnagyobb vállalkozása lett volna. De ha az ember csak 1-1 jelenetet meg-
néz a Psychéből vagy a Csontváryból, akkor egyértelművé válik a számára, 
hogy nincs az a filmfinanszírozás, amely ezek mellett bármi mást tudott volna 
támogatni. Tehát már az sem volt egyszerű döntés, hogy Psyché készüljön el.
Menet közben persze már az is látszott, hogy a meglévő pénz sem elég a 
Psychére (ekkor szállt be a televízió a középső – a Reformkor című rész finan-
szírozásába 4,5 millió forinttal.) Nyilvánvaló volt, hogy a négy és fél órás mű 
forgalmazása moziban problematikus volt. Így alakult ki a 208 perces, tehát 
két részes moziverzió, és három részes, 261 perces, folytatásokban vetíthető 
teljes változat koncepciója. Végül a külföld számára, az export verzió, a film 
kétórás változata, amit Csaplár és Bódy csak „western” változatnak hívott, 
hiszen annyira megvágták, hogy alig maradt benne „filozófia”.
 Most ha ezt restaurátor szemmel nézem, hogyan tudták mindezt egyál-
talán egy filmnegatív alapján előállítani? Az archivátor, a megőrzés számára 
igencsak rosszul. Az export verzióhoz, tehát a legrövidebbhez összevágták az 
eredeti negatívot, hiszen a külföldi értékesítés miatt annak kellett a legjobb 
minőségűnek lennie. Ami azért nagyon fontos információ, mert a jel sokkal 
erősebben van jelen a felvételi negatívon, mint a róla kétszeres másolással 
készült széria negatívokon. A széria negatívok úgy készülnek, hogy készítenek 
az eredeti negatívról egy lágy pozitívot, ami nem kontrasztos, tehát részlet-
gazdagabb, aztán arról másolják az ún. dupnegatívot.* Minden másolással 
elvész a jelek egy jelentős része. Ráadásul, ha az anyagok öntés miatt villog-
nak, akkor ez mondjuk, a harmadlagos másolaton összeadódik. Éppen ezért 
döntöttek a labortechnikusok úgy, hogy az exportra, reprezentatív célra kerü-
lő verzióhoz a legjobb „alapanyagot” használják, vagyis az eredeti negatívot. 
Ami valahol egy nem célszerű merészség.
 Volt két felvonás, amit Bódy egy kicsit máshogy vágott, és alákevert, azt 
pluszban megcsinálta, ezek a Psyché szülése, illetve a kramowi részek, ezek 
máshova és más kontextusba kerültek a három részes verzióban, illetve a 
kétrészes mozi verzióban. Igazából erre azért volt szükség, mert ennél a két 
egységnél nem tudták vágással megoldani a lerövidítést, itt szükség volt arra, 
hogy bizonyos részeket hangban másként keverjenek. Amikor már le volt for-
gatva a három rész, akkor először elkészítették ezeket a reproduktív kelléke-
ket, tehát a duppozitívot és a dupnegatívot, illetve volt még ez a két felvonás, 
ami kétszer volt meg. Majd utána történt az export verzió megvágása.
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* A különféle kellékek közötti eligazodást segíti az alábbi felsorolás: „1. eredeti kép- és 
hangnegatív: a forgatás során születő eredeti kellék. 2. duppozitív: lágy, kékes pozitív, mely 
az eredeti negatívról készült, a reprodukciós bázis alapja, nem vetíthető. 3. dupnegatív, 
dublé: a duppozitívról készített, lágyabb, szemcsésebb negatív, erről készülnek a vetíthető 
forgalmi kópiák. 4. archív kópia: az eredeti negatívról készített, esetleges fénykorrekció-
kat tartalmazó, reprezentatív pozitív. 5. felújítási kellékek: eredeti kép- és hangnegatív, 
duppozitív, dupnegatív, próbák, fényszalagok.” Fazekas Eszter: Mi marad a színes filmből, 
ha fekete-fehér lesz belőle?  Filmkultúra online, https://filmkultura.hu/regi/articles/prints/
felfaz.hu.html (szerk.)



 A Psyché fotográfiailag, és trükkmegoldásait tekintve az analóg tech-
nika sarkítottan végleges alkalmazása volt. Az a Bódy-Bachman-féle 
„bioradikális”, „hiperfikcionális”, szándékoltan anakronisztikus látványvilág, 
amely még a mai digitális korszakban is egyedülálló, már eleve sok helyen 
vesztett az élességéből a fényvágások, a többszörös kopírozások miatt. Gon-
doljunk csak Nárcisz halálának agyontrükközött vízióira).  És ehhez még az 
is hozzáadódott, hogy a film nagy része csak a harmadlagos másolatokról 
volt látható, szerencsére a magyar filmvagyon egyesítésének, rendbe ra-
kásának köszönhetően előkerültek a lágy duppozitívok is, így a teljeskörű 
restaurálás már ezekről lesz előállítható. Kivételt a „reformkori” középső 
rész képez, mert annak a negatívját nem használták az export verzióhoz. 
 És itt van még egy fontos történet, ami a középső részt illeti. Tulajdon-
képpen ez a rész egészen 1991-ig nem került bemutatásra. Ehhez hozzátarto-
zik, hogy a teljes „reformkori” változatból – összesen egyetlen televíziós kópia 
készült, amit ott szépen elsüllyesztettek. Ennek az oka az lehetett, – noha 
igazából senki sem mondta ki, de egyszer Csaplár Vilmos, a forgatókönyvíró 
utalt rá, – hogy a teljes változat középső részében van egy jelenet, a pozsonyi 
országgyűlés jelenete, ahol a magyarok arról beszélnek, hogy mindenképpen 
megsegítik a lengyel szabadságharcosok ügyét. Annak ellenére, hogy ez egy 
történelmi jelenet, meg az egész film egy hatalmas szellemtörténeti tabló, 
1980-ban, amikor Lengyelországban éppen meghirdette Jaruzelski a szükség-
állapotot, nem volt se igény, se fogadókészség egy olyan filmre, amely ilyen 
politikai áthallásokat tartalmaz – még ha ebben az esetben ez nem is fogható 
fel szándékos dolognak.
Mindenesetre a Bódy úgy halt meg 1985-ben, hogy filmjének teljes verzióját 
soha nem látta levetítve.

F.Gy.: Térjünk vissza magához a restaurálás folyamatához!

F.E.: Alapvető gond minden restaurálásnál, hogy nincs egy olyan referencia 
érték, amihez tudnánk igazodni, hogy na, ezt kell előállítani a restaurálás vé-
gén. Hiszen a színes filmeknél az eredeti színek fakulnak, a Psyché korabeli 
filmkópiái erősen bíborrá váltak. A kor csúcstechnológiás filmalapanyaga, a 
Kodak EastmanColor színtartóssága ekkor még sok kívánnivalót hagyott maga 
után, így igazából a kilencvenes évek elejére a színek eléggé megfakultak.
 A restaurálásnál, mivel számos esetben negatívokról dolgozunk, a refe-
renciák mellett nagy szükség van a film eredeti alkotóira, ha rendelkezésre 
tudnak még állni. A beszkennelt negatívokról ugyanis tulajdonképpen teljesen a 
nulláról kell újra létrehozni a filmet, a fényelést, a színek, a fedettség, a telített-
ség megadását. A mi esetünkben egy olyan segítség állt rendelkezésre, hogy 
a film operatőre, Hildebrand István részt tudott venni a restaurálás folyama-
tában. Az ő munkásságáról külön fejezetet írhatnánk, annyira különleges volt
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az életútja, tele „megoldhatatlan” feladatokkal. A nagy Várkonyi-filmek ope-
ratőrének is kiemelkedő pontot jelentett a Psyché, amelynek több operatőr 
nem tudott megfelelni, vagy eleve tartott tőle. Amikor több kísérlet után Bódy 
először meglátogatta Hildát és Tomita Iszao Egy kiállítás képeit hallgatták egy 
különleges fényorgonával, amit Hilda csinált a zenére, Bódy megnyugodott, 
megvan az ő embere. Hildebrand, aki akkoriban a KODAK nemzetközi képvise-
lője volt, húszezer méter nyersanyagot kapott ingyen a filmhez. Operatőrként 
olyan fénnyel való reflektív játékokat vitt a filmbe, amelyek Bódy médiához való 
filozófiáját fejezik ki. Technikailag pedig olyan apparátust mozgósított, amire 
valószínűleg abban az időben analóg módszerekkel más nem lett volna képes. 
Ma már ezeket az optikai trükköket bármikor elő lehet állítani számítógépes 
utómunkával, de 1980-ban csak az volt ott a képen, amit analóg módon beletet-
tek. Hilda az analóg hordozóanyag képességeinek a határát feszegette. Ezekkel 
a határértékekkel aztán a restaurálásban még egyszer meg kellett küzdenie.
 A restaurálás folyamatában fantasztikus volt vele együtt dolgozni, mert 
annak ellenére, hogy már majdnem 90 éves volt, a digitális technológia min-
den részletével tisztában volt, a huszonéves colorist kollégáknak pontosan az 
ő szakmai nyelvükön mondta el, hogy mikor mit kell csinálni ahhoz, hogy a 
megfelelő hatást érjék el. Elképesztő volt.

F.Gy.: Visszatérve a Bódy életműkiadáshoz, mik a kilátások?

F.E.: Egyrészt jók a kilátások, mivel a filmarchívum a filmalap részeként éves 
költségvetéssel dolgozik, ami azt jelenti, hogy meg van adva egy évre, hogy 
mennyi áll a rendelkezésünkre, és csak annyi kikötés van, hogy ezt nem le-
het másra költeni, mint restaurálás, felújítás, vagy ehhez szükséges eszközök 
beszerzése. Így tudunk tervezni, látjuk előre, hogy mire mikor jut pénz. A 
Bódy életműkiadás ott szerepel a tervek között, tehát mindenképpen létre fog 
jönni, most még hadd ne mondjak konkrét időpontot. Az is biztos, hogy ez az 
elérhető filmek esetében a 4K-s digitalizálást is jelenti, és az alapján a kiadvá-
nyok elkészítését. De természetesen Bódy egy része csupán a teendőinknek, 
rengeteg olyan magyar filmalkotás van, amely nem csak a filmtörténész sze-
mével nézve érdekes, és folyton kapjuk a megkereséseket külföldről is, hogy 
melyik filmekből szeretnének restaurált digitális mozikópiát egy fesztiválra, 
vagy melyik filmet tudnánk például DVD-n értékesíteni, mert van rá kereslet. 
Nagyon sok kimagasló filmtörténeti értékkel van még dolgunk, a program 
csak másfél éve indult!

F.Gy.: Köszönöm a beszélgetést!
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