
FILMIRÁNYZATOK VERSENYE VELENCÉBEN 
Az idei velencei filmfesztivál 

megváltozott elvek alapján, új fel-
tételek között került megrendezésre. 
Az eddigi szokástól eltérően nem 
előzetes zsűri döntött a benevezett 
filmek elfogadásáról, hanem a fesz-
tivál igazgatóságának kizárólagos 
joga volt meghívni egyes filmeket 
a versenyre. Olyan filmeket, ame-
lyek a nemzetközi filmművészet va-
lamilyen sajátos irányát, jellegzetes 
tendenciáját képviselik. Ez a -tartal-
mi, művészi szempont szorította ki 
azt a mechanikus elvet, hogy min-
den nemzet kötelezően szerepeljen 
a maga produkciójával, úgy, ahogy 
az a fesztiválokon szokásos. A gon-
dolat talán kiindulásként helyes is 
lehetett, ha nem lett volna belőle 
elfogultsággal — hazai előny: kilenc 
olasz film szerepel a fesztiválon 
harminchárom közül, különböző 
kategóriákban, ezzel csupán az 
ugyancsak előkelően helyezett fran-
cia film vehette fel a verseínyt hét 
alkotással. 

A másik két újdonság már egyér-
telműbb. Az eddigi kereskedelmi 
vetítések véletlenszerű programja 
helyett két új szekciót iktattak a 
műsorba: fiatal rendezők első mű-
veinek versenyét, az »Opera Pri-
má-«-t és a Cinéma vérité-bemuta-
tót. A dokumentarista iskola legfon-
tosabb műveinek összegyűjtésével a 
fesztivál rendezői azt akarták szám-
ba venni, milyen új lehetőségeket 
kínál a filmművészetnek ez az 
irányzat, mit jelent a film és az 
élet, a film és a társadalom közötti 
kapcsolatok szempontjából, nem-
csak a valóság megközelítése, ha-
nem a stílus és forma tekinteté-
ben is. 

A NAGYDÍJ 

A díjak persze mindig rengeteg 
vitát váltanak ki. Francesco Rosi 
nagydíjas filmje, a -Kezek a város 
fölött^ ilyen -elátkozott siker-" volt. 
Siker, amennyiben már a díjkiosz-
tás előtt egybehangzóan minden ha-
zai és külföldi újság ennék jósolta 
a díjat; -Rosi filmjével Olaszország 

rátette a kezét az Arany Oroszlán-
ra- — írta a Nazione. -Filmje méltó 
az Oroszlánra- — írta az II Giorno. 
Ugyanakkor a díjkiosztás ünnepé-
lyes pillanataiban, a Palazzo del Ci-
nema óriási vetítőtermében fütty-
koncert fogadta az eredményhirde-
tést, melyet Rosi nem kis ingerült-
séggel utasított vissza. 

Mi kavarta fel az ellentétes indu-
latokat? Mindenekelőtt a film tar-
talma, mondandójának hőfoka. Rosi 
filmje, mint a másik két, előző 
filmje, a -Kihívás- és a Magyaror-
szágon is bemutatásra kerülő »Sal-
vatore Guiliano- délen, Nápolyban 
játszódik. Középpontjában egy ha-
talmas építkezési spekuláció bonyo-
lult, nyaktörő kalandja áll. A film 
hőse erőszakos, kemény, célra törő 
ember, nagy tehetségű építkezési 
vállalkozó, aki a közéleti hatalom, 
felhasználásával, barátok és szeren-
csétlen nyomortanyák lakóinak éle-
tén keresztülgázol, hogy célját el-
érje. Olyan ember, aki maga csi-
nálja a sorsát, és akinek a társada-
lom farkastörvénye kiváló lehetősé-
geket teremt erre a kegyetlen kar-
rierre. A film ezt a törvényt, eze-
ket a mozgató rugókat akarja fel-
tárni, leleplezni, hősének vadságát, 
embertelenségét, tántoríthatatlan 
erejét, — Rosi pedig szenvedélyes, 
nagy erejű képekben fogalmaz. Már 
a film nyitása megragadó, drámai 
tömörségével, harsány hatásosságá-
val. Nápoly külvárosában óriási 
építkezési munkálatok kellős köze-
pén vagyunk, egyszerre csak beom-
lik egy ház, a szomszédos, a régi — 
amelyet elfelejtettek biztosítani, 
megóvni. Emberek halnak meg, gye-
rekek sebesülnek meg, állványok, 
kövek hullanak a magasból, sziré-
nák búgnak fel, rendőrség és tűz-
oltóság száguld — ekkor megjelenik 
a hős, akinek egyetlen gondja ' a 
maga nagyra törő terveinek meg-
mentése, saját felelősségének eltus-
solása . . . Kitűnő expozíció, filmhez 
értő, világos, erőteljes beszéd. És 
mégis, a továbbiakban egyre inkább 
kiderül, hogy Rosi jobb publicista. 



mint érzékeny művész. Heves, jó 
vitázó, mózgékony érvelő, de hősei 
arcát, egyéniségét, emberi sorsát 
már nem tudja elég sokoldalúan 
megrajzolni, inkább csak illusztrál-
ja, dokumentálja a szörnyű ügyet 

Az ellenzés persze nem ennek a 
művészi oldalnak szól, hanem sok-
kal inkább a film bátor, "elkötele-
zett" hangjának, politikusságának, 
melyet a közönség egy része eluta-
sított De ha a fesztiválon részt 
Vevő művek nagy részét végigtekint-
jük, bárhogy ítéljük is meg Rosi 
filmjét, annyi igaz, hogy a sok fáradt 
elegáns, sokszor enervált film között 
Rosi valóban oroszlán volt, kemény 
és erős, ha nem is színültig aranyból 
való. 

A ZSŰRI KÜLÖNDÍJA 

A nagydíjjal majdnem egyenérté-
kű a zsűri különdíja; a francia 
Louis Malle és a szovjet Talankin 
nyerték el. Malle filmje nagy sikert 
aratott a közönségnél. A Drieux la 
Rochelle regénye nyomán készített 
»Lidércfény« egy elrontott életű fia-
talember — Maurice Ronet — utol-
só negyvennyolc órája az öngyilkos-
ságig, kiváló lehetőséget ad a pszi-
chológiai finomságokra, irodalmi 
fordulatokra, melyeket a francia 

film mindig is kedvelt, és Malle iga-
zán jó, érzékeny tanítványnak bizo-
nyult e tekintetben. Nagyszerűen 
érti a film modern nyelvét, elegán-
san, folyamatos szellemességgel ár-
nyalt filmstílusban ír, miközben le-
hetetlen szabadulnunk az érzéstől, 
hogy a film modernsége meglehető-
sen külsőséges. Hiába ugrott idő-
ben át vagy harminc évet, a re-
gény cselekményét a mába helyez-
ve, az egész mégis a múlt légkörét 
és életérzését idézi. Malle pedig — 
mint mondja — nem pszichológiai 
tanulmányt akart adni (holott e 
tekintetben kitűnő volna), hanem 
"•csak egy sikolyt abból a szoron-
gásból, amely ma sokunkban él« . . . 

Igor Talankin díjnyertes filmje, 
a "-Bevezetés az életbe* a szovjet 
rendező második alkotása. (Első 
filmjét, a "-Messzi utcá«-t Karlovy 
Varyban díjazták.) 

Talankin Vera Panovának két el-, 
beszélést fűzi egybe, de ehhez hoz-
záadja saját fiatalságának háborús 
élményeit is. Bizonyos értelemben 
tehát önéletrajzi film, erről árulko-
dik a bensőséges hangvétel is. 

A film fiatal szereplőinek törté-
nete az ostromlott Leningrádban 
játszódik le. Azonban Talankint 
nem egyszerűen a háború túlélésé-



nek problmája érdekli, hanem az a 
hatás, amelyet az átélt dráma ezekre 
a még éretlen fiatalokra tesz, aho-
gyan őket a jövőjük szempontjából 
formálja. 

Rokonszenves, meggyőző, kiegyen-
súlyozott munka. Hibája, hogy nem 
eléggé mélyen, nem elég korszerű 
szemlélettel tárja fel és ábrázolja a 
háborúban felnőtt generáció ellent-
mondásos fejlődését 

A FIATALOK 

Nagyszerű, rokonszenves gondolat 
volt a fesztivál igazgatóságának ré-
széről helyet biztosítani fiatalok 
számára, nemzetközi színpadot nyúj-
tani a szerepléshez. Annál szomo-
rúbb, hogy akár a válogatás hibája, 
akár a valóságos helyzet adottságai 
folytán, ez a bemutató-sorozat min-
dennel inkább hódított mint az új-
szerűséggel. 

Négy olasz film, melyek jobbára 
Antonioni és a modern francia is-
kolák hatását mutatják és a díj-
nyertes svéd film, Donner -Szep-
temberi vasárnap- című filmje, 
mely finom érzékkel elemzi az ér-
zelmek válságát, nem képes lep-
lezni, milyen közeli kapcsolatok fű-
zik Ingmar Bergman évekkel ez-
előtt oly sikeres filmjeinek hangvé-
teléhez, stílusához. 

Chris Marker, az -Opera Prima— 
sorozatban díjat nyert -Szép má-

Tom Counenay és Helen Froser 
(John Schleslnger: -Hazug BUly-) 

jus—a igazi kivétel. A -Szép má-
jus- nem tartozik az úgynevezett 
fiatal rendezői művek közé. Érett 
művész munkája, olyané, aki talán 
az egész Cinéma vérité-iskola leg-
mélyebb, legeredetibb művét hozta 
létre. 

A VALÓSÁG KERESÉSE 

Miről szól Chris Marker filmje? 
A több mint kétórás film Párizs 
arcképét rajzolja meg, 1962 máju-
sában. Hetvenöt -főszereplő-, köz-



Jelenet a díjnyertes Igor Talankin "Be-
vezetés az életbe* című filmjéből 

megtelik hihetetlen gazdagsággal, a 
gondolatok, vélemények gazdagságá-
val, amelyet csak a hitelesség ereje 
múl felül. Chris Marker műve azért 
egyedülálló, mert nem egyszerűen 
újságíró, hanem gondolkodó, esszéis-
ta. Az életről, ahogy mondani szok-
ták, önálló látomása van, ezért 
tudja eredetien, ha kell, kis iróniá-
val, poézissel kommentálni hőseit és 
nézeteiket, emberi nagyságukat és 
gyarlóságukat. Egyénisége fogja ösz-
sze a filmet. 

Zavattini "Róma rejtelmei* című 
filmje ennek, sajnos, épp az ellen-
kezője. Fiatal rendezők seregét 
gyűjtötte maga köré, és velük 
együtt készítette filmjét. Látszólag 
ugyanaz, mint Chris Markeré. "Ró-
ma rejtelmei*-be merül alá. Itt is 
megjelennek a prostituáltak és egy 
politikus, a háziasszony és a fel-
lengző fiatalok, és megjelenik Ró-
ma a maga lenyűgöző, pitoreszk 
díszleteivel, csak éppen az össze-
fogó gondolat, az eredetiség hiány-
zik. 

A Cinéma vérité — talán jellegé-
nél fogva is — nyújtotta a legizgal-
masabb, legtöbb gondolatot-ébresztő 
alkotásokat. Különösen azért, mert 
bizonyos körültekintő válogatás biz-
tonságát éreztette, olasz, francia, ka-
nadai, amerikai művek sora szere-
pelt versenyen vagy versenyen kí-
vül. Shirley Clark, Leacock, Rouch 
filmjeit láthattuk, amelyekről még 
sokat fogunk beszélni vitatkozni. 

Lina Skerla és Maurice Ronet, Louis Malle 
"Lidércfény* című filmjében 

tük: egy államelnök, egy prostituált, 
egy néger diák, két boldog szerel-
mes, nyolcgyerekes családanya és 
kocsmáros — ezek a hősök —, dísz-
letei: Párizs utcái, hidjai, külváro-
sai, nyomorúságos lakásai. Mint 
Rouch annak idején az "Egy nyár 
krónikájá*-ban is, felteszi a kérdést: 
boldogok-e ezek az emberek? De in-
kább azt vizsgálja, mi is számukra 
a boldogság, faggatja őket, valla-
tóra fogja az egyszerű embereket, 
gondolkodó politikusokat — mit 
nyújt számukra az élet. És a film 



COPPA VOLPI ' 

Ebben az esztendőben kiosztották 
a legjobb női és legjobb férfialakí-
tás díját, a Coppa Volpit. Delphine 
Seyrig kapta Alain Resnais -Mu-
riel- című filmjének főszerepéért a 
női, Albert Finney a -Tom J o n e s -
ban nyújtott alakításért a legjobb 
férfialakítás díját. Finneyt jól is-
meri a magyar közönség a -Szom-
bat este, vasárnap reggel- című 
filmből. És bár általában az angol 
filmet, mint nemzeti produkciót, 
mindenki kiemelte a fesztivál mű-
sorából, Richardson filmje a fősze-
replők kiváló játékán túl valóban 
nem nyújtott semmi meglepőt vagy 
újszerűt. 

Resnais -Muriel—je annál több 
problémát vet fel. Resnais a maga 
végletes -neologizmusával-, nyelv-
újító szenvedélyével meglehetősen 
nehéz, már-már cikornyás stílusra 
kényszerítette magát. Nemcsak az 
érthetőség elé állít ezzel akadályo-
kat, hanem éppen azt az érzelmi 
hatást is elveszíti, amit pedig mind-
addig legfontosabb feladatának te-
kintett. Delphine Seyring játéka, a 
maga Garbóra emlékeztető finomsá-
gával, hangjának dallamosságával, a 
francia színpadi játék egy sajátos, 
vonzó, de nem igazán modern vál-
tozatának tűnik. 

Jelenet Jack O'Connel: -Greenwich Vil-
lage Story- című filmjéből 

Ez a beszámoló nyilvánvalóan el-
fogult, bizonyos filmek rovására 
vagy javára. Hiába hirdeti magát 
olyan exkluzívnak a velencei fesz-
tivál, ezúttal legfeljebb a művek 
egy részének előkelőségével, kifino-
mult hangjával fejezhette ezt ki; a 
bemutatók száma így is meghaladta 
azt a határt, amely a könnyű be-
fogadást és számbavételt megen-
gedi, és hogy legalább olyan igaz-
ságosak, ha nem még igazságosab-
bak próbáljunk lenni, mint a zsűri. 

BÍRÓ YVETTE 

Delphine Seyrig (-Muriel-) a legjobb női 
alakítás diját kapta 


