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P E S A R Ó I H E L Y Z E T K É P 

Mindaz, ami a Pesarói Fesztiválon 
végbement, ma már közismert. Az 
olvasó is tudja: azok, akik Pesaró-
ban ott lehettünk, minden idők „leg-
forróbb" fesztiválján vettünk részt. 
Ez a találkozó még gazdagabb volt 
eseményekben, mint a cannes-i, — 
másodnaponként félbeszakadt és 
másodnaponként folytatódott a prog-
ram. Nem túlzás tehát azt mondani: 
Pesaró legfontosabb napirendje a 
viták-tüntetések-rendőri demonstrá-
ciók sorozata volt. 

De a filmek? Hiszen végül is a 
műsortervben szereplő valamennyi 
film vetítésre került. Erről minded-
dig kevés tájékoztatást adtunk. Ta-
lán azért, mert megragadtak és elra-
gadtak bennünket a „körülmények". 
Pontosabban: a körülmények külö-
nössége, hiszen egy mozgalom szüle-
tésének kulisszái mögé láthattunk 
be. A mai nyugati diákdemonstrá-
ciók lélektanát figyelhettük meg, a 
sztrájkok, tüntetések szerveződésé-
nek valóságos indítékait láthattuk, s 
a fiatal nyugati értelmiség hangadó 
köreinek legújabb politikai-filozófiai 
határátrajzolódásait vehettük szem-
ügyre. 

De mindezeket nemcsak a torlódó 
és valóban izgalmas események irá-
nyából analizálhatjuk, a filmek, a 
program felől is. Hiszen filmfeszti-
vál volt Pesaróban, több mint két 
tucat filmmel a műsoron. Mindaz 

amit a vitákon, az utcán, a rendőr-
autók szirénázása és a könnygáz-
bombák közepette átéltünk, a látott 
filmek alapján is megmagyarázható, 
s végül is itt az ideje, hogy legalább 
megkíséreljük felvázolni a filmek 
adta képet. 

Tudjuk, hogy a Pesarói Fesztivál 
eddig is az „elsőfilmeseké" volt. 
Programjain évek óta a különböző 
országok és egymást váltó alkotói 
korosztályok „új hullámos" filmjei 
szerepeltek. Ebben az évben tizen-
négy ország filmművészeinek hu-
szonhét fi lmje adta a programot. A 
filmek több mint egyharmada, szám-
szerint tíz, latin-amerikai rendező 
munkája volt. A kerekasztal-vitaso-
rozat napirendjén is a latin-amerikai 
film helyzete szerepelt. A filmrende-
zők mintegy fele, a húsz és harminc 
közötti korosztály tagja volt, de — 
elsőfilmesekről van szó — az idő-
sebbek is a legfrissebb áramlatok 
képviselőinként jeletkeztek. Mégis 
többet mond el róluk, ha megjelöl-
jük azoknak a rendezőknek a név-
sorát, akiket példaképeik között ne-
veztek meg. Íme egy kis áttekintés 
arról, milyen filmnyelv, milyen gon-
dolatok, ideálok felé orientálódik a 
„pesarói nemzedék". Kilenc rögtön-
zött válasz a kérdésre, ki a kedvenc 
rendezője: Philippe Carrel (francia): 
Godard; Julio Bressane (brazil): 
Bresson, Godard; Maurice Capovilla 



(brazil): RossteWini, Eisenstein; Adolfo 
Arrieta (spanyol): Godard, Bunuel; 
Giancarlo Carrer (venezuelai): Go-
dard, Resnais; Francisco Norden 
(columbiai): Rosi, Godard; James 
McBride (USA): Godard; Peter Bog-
danovich (USA): Hitchcoch; Giani 
Amico (olasz): Bresson, Godard. 

Nemcsak a megkérdezetteknél, a 
többieknél is Godard az abszolút 
győztes. Ehhez azonban rögtön hoz-
zá kell tennem, hogy a látott filme-
ket egyáltalán nem a godardi film-
nyelv fölényes eszközei jellemezték. 
Az elsőfilmes rendezők túlnyomó 
többsége azt vette át, ami a gyorsan 
múló divathoz tartozik: a szenzáció-
csinálás meglehetősen erőszakos 
igényét. Mindaz ami egy fil-
met, egy gondolat, egy magatartás 
kifejezőjévé tehet — a művészi elem 
—, szinte kivétel nélkül háttérbe 
szorult. Koncepcióban, eszközökben, 
kamerakezelésben sok volt az ama-
tőr vonás. A gondolati anyagban pe-
dig a célok nélküli általános taga-
dásba — fomegnyilvánulásként az 
anarchisztikus lázadással megelége-
dő magatartásba — torkolló állás-

foglalás. így tükrözte vissza a leg-
több film azt a sokfelé irányuló 
szenvedélyt, amely aztán a pesarói 
utcai demonstrációk forgatagában 
ugyanolyan amorf magatartásfor-
mákkal szembesített bennünket, 
mint a vásznon futó képsorokban. A 
filmek — nagyrészük az alig egy 
esztendős nyugat-európai és latin-
amerikai fiatal értelmiségi mozgal-
mak első filmbeli kifejezései — ösz-
szefoglaló jellemzésének megköny-
nyítésére hadd í r jam ide a filozófus 
Ernst Bloch mondatait: „Ami legin-
kább feltűnik s ami e diákmozgal-
makban mint szükségszerű gyenge-
ség jelentkezik, az egy különös do-
log: nem világos, nem eléggé látható 
miért folyik a harc. Csupán a nega-
tívum látható, az elégedetlenség, az 
elkeseredés, a felháborodás azon, 
ami körülvesz bennünket. Ebben 
persze már — rej tve — a pozitívum 
is benne van. Csak éppen nincs ki-
fejtve, végig gondolva . . . Ha pedig 
ez a mostani forradalmi mozgalom 
ködben tapogatózik, úgy ennek oka 
nemcsak a fiatalság gondolkodás-
módjával függ össze, nemcsak azzal. 



kapcsolatos, hogy a fiatalság még 
nem tudja elég világosan megfogal-
mazni elveit, nem rendelkezvén elég 
elméleti felkészültséggel, hanem a 
mai helyzetet objektív értelemben is 
az a nóvum jellemzi, hogy maga a 
valóság burkolódzott ködbe . . . " 

Bloch tehát így jellemzi a maga 
módján a mozgalmat. Visszagondol-
va a látott filmekre, mindehhez eny-
nyit tehetek hozzá: egy mozgalom, 
mely „nincs kifejtve", „végiggondol-
va", amely „ködben tapogatózik" 
elvezethet részeredményekhez, de-
monstrációkhoz, amint ennek tanúi 
voltunk. Műalkotás, így a filmkészí-
tés esetében azonban a „ködös cé-
lok" végeredménye mindig kétséges. 
És mert az ez évi „pesarói nemze-
dék" — melynek tagjai sokszor hő-

sies igyekezettel küzdenek a tőkés 
filmipar politikai és gazdasági kö-
töttségei ellen — kialakult művészi 
eszközökkel még alig rendelkezik, 
többszörösen is megmutatkozott egy-
egy filmben a végiggondoltság, a 
koncepció hiánya. 

Philippe Carrel, az Anemone ren-
dezője például azt vallja, hogy pél-
daképe Godard. Nézzülk mit tanult 
tőle? A végtelen hosszúságú párbe-
szédeket, és az indulatos lázadást. 
Csakhogy amíg Godard, például a 
Hímnem, nőnemben az ablak elé ál-
lított, sorsát faggató kérdésekre vá-
laszoló lány jelenetét koncepciózu-
sán, tartalmi-formai konzekvenciák-
ra figyelve ágyazza a filmbe, addig 
az Anémone-ban sem a gondolati 
anyag, sem a lképi eszközök nem hi-

K o v á r s Kat i és Kozák A n d r á s — Mészáros M á r t a Eltávozott n a p c fmü f i l m j é b e n 

A brazil versenyf i lm: Julio Bressane Szemtől szembe cfmü alkotása 



telesítik a dialógust A „lázadás" pe-
dig nem több, mint egy szinte una-
lomból elkövetett gyilkosság. 

Gyilkosság-sorozat a témája Julio 
Bressane Szemtől szembe című film-
jének is. Igaz, a huszonkét éves bra-
zil rendező — legalább is nyilatko-
zata alapján — a középosztályt kí-
vánja bírálni, az anarchikus öldök-
lésbe „menekülő" levéltárosának 
történetével, ez a film mégis nagyon 
messze van tőlünk. Talán a rendezői 
szándéktól függetlenül, de azt az ér-
zést kelti fel, milyen súlytalan, 
mennyire csak játék dolga az em-
berélet. Az emberélet értéktelensége, 
— Peter Bogdanovich, már filmjé-
nek címében is megfogalmazza ezt 
a gondolatot. A Céltáblák azt 
mondja el, hogyan süllyed az ember 
egy perverz tömeggyilkos fegyvere 
előtt puszta céltáblává. Ezt a színes 
technikával készült amerikai filmet 
a Kennedy gyilkosság másnapján ve-

títették. A hatás félelmetes volt. A 
Céltáblák művészi eszközei megle-
hetősen szimplák, a filmet mégis ki-
emelte az aznapi programból (kínzó 
aktualitása. 

A filmek egy másik nagy cso-
portja: a neokolonializmus ellen lá-
zadó munkák. Láthattunk közöttük 
tiszta indulatú, rokonszenves teljesít-
ményeket és felkavaró, ellentmon-
dásos hatást keltő munkákat. Az 
előbbiek közül a legemlékezetesebb 
az olasz Gianni Amico Forró égöv 
című filmje, mely egy nyomorban 
élő brazil család vándorútját mondja 
el dokumentatív egyszerűséggel. Az 
utóbbiak közül a legjellegzetesebb 
Fernandó Solanas argentin rendező 
A tűz ideje című háromrészes do-
kamentumfilmje. Solanas az argen-
tin diktatúrák utolsó évtizedének 
történetét kíséri végig. Szenvedélyes 
hangon támadja a nyomort, az el-
nyomást, a gyarmatosítást, de 

Jüan Quinquin kalandjai — Julio Garcia Espinosa alkotása — a kubai f i lmművészetet 
képviselte Pesarában 



Az argentin Jüan Jósé Jusid f i lmjének c íme: Tute cabrero 

ugyanezzel az indulattal határolja el 
magát az értékektől is. így kerül egy 
képsorban egymás mellé fő veszély-
ként Johnson arcmása, az amerikai 
Coca-Cola reklám és Michelangelo 
Dávid szobrának képe. 

Külön csoportot képviseltek a 
szovjet, cseh, lengyel és magyar fil-
mek. A lengyelek mélyen emberi 
dokumentumfilmjei, a Szovjetuniót 
képviselő Gyengédség című film lí-
rai ereje előnyösen válták ki és bár 
a csehek Krisztusi évek című filmje 
— rendezője Ju ra j Jakubisko — el-
marad a legújabb cseh filmgyártás 
nagy művei mögött, tiszta gondolati-
ságával, fölényes eszközeivel mégis 
a fesztivál legérdekesebb teljesítmé-
nyei közé számított. Az eltávozott 
nap, Mészáros Márta filmje, szép si-
kert aratott. Az elismerés hangján 
szóltak ról az olasz lapok és a film 
utáni vitában joggal tette fel a kér-
dést sok olasz kritikus: Hogy kerül 
ez a mélyen emberi, érett rendezői 
eszközökkel elkészített film egy mű-
sorba a formátlan gondolatok, a vad 
kísérletek filmjeivel? A fesztivál 
felfűtött légkörében ennél nagyobb 
visszhangot Az eltávozott nap nem 
kaphatott, az egyöntetűen dicsérő 
fogadtatás azonban — elsősorban az 
arra hivatott szakmai körökben — 
igazolta, hogy Mészáros Márta filmje 
a ma mór világszerte elismeréssel 

övezett magyar filmgyártás méltó 
darabja. 

Ennyiféle irányzatban közös voná-
sokat keresni végül is hiábavaló 
volna. Egyelőre még a tanulság is 
kevés. A jövő dönti el a „pesarói 
nemzedék" útját. De azt, hogy a 
„start" pillanatánál jelen lehettünk, 
s hogy a fesztivál annyi támadást 
túlélve megvalósította programját, a 
fesztivál szervezőinek köszönhetjük. 
Különösképpen Lino Miccichének, 
akinek határozottsága nélkül ez a 
programsorozat bizonyosan botrány-
ba fulladt volna. Az utolsó két na-
pon végül is minden filmet levetítet-
tek és zavaró körülmények nélkül 
került sor az ünnepi záró vetítésre, 
melyen Jancsó Miklós Csillagosok, 
katonák című munkáját mutatták 
be. A mintegy ezerfőnyi közönség 
döbbent csodálattal figyelte a fil-
met. Talán nemcsak azért, mert a 
jónéhány amatőr kísérlet után végre 
igazi filmet látott. Azt gondolom 
azért is, mert a sok gondolati impro-
vizálás, a szűk világokat átfogó 
munkák után végül is szembe néz-
hetett egy tág horizonttal, világos és 
határozott célokkal, egy mélyen em-
beri és forradalmi művel. 

SÁNDOR IVÁN 


