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Nanny Loy nevét nálunk egy re-
mekmű, a Nápoly négy napja tette 
ismertté. Valószínű, hogy a negyven-
három éves olasz rendezőnek mind-
máig ez a legjobb alkotása, bár Olasz 
furcsaságok címen nemrégiben is 
nagy sikerrel vetítették mozijaink 
egyik újabb, vidám szkeccsfilmjét, 
utolsó alkotása, A családapa pedig 
hamarosan szintén a magyar közön-
ség elé kerül. 

A szardíniai születésű művész 
1947-ben jogi diplomát szerzett, 
majd — jogfilozófiai kutatásai ré-
vén — a filozófiai fakultáson lett ta-
nársegéd. A neorealizmus akkoriban 
aratta legnagyobb sikereit, s akár-
csak annyi más fiatalember, Nanni 
Loy is a mozi bűvkörébe került. Be-
iratkozott a Centro Sperimentale-ra, 
ahol 1949-ben diplomázott, Rossellini, 
de Sica, Umberto Barbaro, Luigi 
Chiarini tanítványaként. (Most ő is 
az olasz filmfőiskola tanára.) Aztán 
segédrendező lett Luigi Zampa, Ales-
sandrini, Genina, Visconti mellett. 
Néhány rövid dokumentumfilmet 
rendezett, majd két nagyjátékfilmet 
forgatott Gianni Puccinivel közösen: 

A tolvaj szavá-1 1957-ben és A férj-
et 1958-ban, Alberto Sordival a fő-
szerepben. Első önálló alkotását 1959-
ben készítette A nagy akció címmel, 
Vittorid Gassman, Claudia Cardinale, 
Nino Manfredi főszereplésével. Ezt 
az 1961-es Az oroszlánok napja — 
egy nápolyi ellenállási történet —. 
követte, majd az 1962-es Nápoly négy 
napja. Valamennyi filmet maga írta 
és rendezte. Ezután rejtettkamerás 
televíziós filmet forgatott, Titkos tü-
kör címmel, majd 1966-ban fejezte 
be szkeccsfilmjét, a Made in Italy-t 
(amely nálunk az Olasz furcsaságok 
címet kapta). Végül 1967-ben készült 
el legújabb filmjével, A családapá-
val. Amikor Rómában találkoztunk, 
éppen ennek a filmjének az angol 
szinkronján dolgozott — ezzel kezd-
tük a beszélgetést: 

— Sokszor megkérdezik tőlem, 
hogy a tragikus, vagy a humoros mű-
fajokat érzem-e inkább magaménak 
— mondja. — Szerintem azonban 
nincs nagy különbség a műfajok kö-
zött, illetve az életben is egyszerre 
vannak jelen a tragikus és a humo-
ros mozzanatok, ezért én is egység-
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ben igyekszem ezeket ábrázolni film-
jeimben. A Nápoly négy napjó-ban 
is sok humoros, ironikus epizód volt, 
pedig az igazán komor és hősi téma. 
S az Olasz furcsaságok, ez a látszó-
lag könnyed szkeccs vígjáték is meg-
lehetősen keserű kicsengésű film. Ezt 
a keserű iróniát érzem sajátomnak. 
Ilyen keserű konklúziójú film A csa-
ládapa cimű vígjáték is, amely lé-
nyegében arról szól, hogy a mi nem-
zedékünk, amely a háború után fia-
talon és optimizmussal tellve, nagy-
szerű és magasztos ideálokkal indult 
az életnek, miként bizonyult képte-
lennek ideáljai megvalósítására. A 
családi élet csődjét mutatja meg ez 
a vidám film, annak a férfinak a 
tragédiáját, aki fokozatosan elveszíti 
ideáljait — elveszíti önmagát Ezt a 
tragédiát sok humoros elemmel ve-
gyítve adtam elő, mert meggyőződé-
sem, hogy csak mesterségesen lehet 
különválasztani a traglkusat a komi-
kustól; életünkben együtt, egyszerre 
vannak jelen ezek az elemek. Ars 
poeticám: az ember megmutatása 
olyannak, amilyen. Nem akarok pe-
dagogikus, szájbarágós filmeket csi-
nálni, hanem mindig a valóságnak 

megfelelő ábrázolásra törekszem, s 
igyekszem feltárni a jelenségek mé-
lyebben meghúzódó okait is. 

— ön tehát a komoly témák hu-
moros előadásmódjával igyekszik 
feloldani a kommerszfilm és a mű-
vészfilm sokat vitatott ellentmondá-
sait? 

— Az utóbbi évek legérdekesebb 
művészfilmjei, melyek hozzánk is el-
jutottak, mind vidám, ironikus fil-
mek, keserű-bölcs gondolati töltéssel. 
A csehszlovák és jugoszláv fiatal 
rendezők művészfilmjei — amelyek 
szerintem az utóbbi időszak legjobb 
alkotásai a nemzetközi filmművé-
szetben — nem monumentális, peda-
gogikus célzatú munkák, hanem egy-
től-egyig könnyed hangvételű, iro-
nikus, szatirikus, életteli művek. 
Csak példaként utalok azokra, ame-
lyek nekem legjobban tetszettek: 
Menzel Szigorúan ellenőrzött vona-
tok-jóra, vagy Chytilova Százszor-
szépek című alkotására. S ide sorol-
nám Fábri Zoltán Utószezon-ját is, 
amely — akárcsak Fábri valameny-
nyí hozzánk eljutott filmje — ne-
kem nagyon tetszett. Az újabb ma-
gyar filmek közül nagyon szere-



tem a Tízezer nap-ot is, amely szé-
les epikai hömpölygésű, lírikus alko-
tás, tehát egészen más jellegű film, 
de kivételes, átütő erejű mű. Sajnos, 
Jancsó filmjei még nem jutottak el 
az olasz mozikba (úgy tudom, meg-
vették, de még nem forgalmazzák 
őket); sokat olvastam róla a szakla-
pokban és nagyon kíváncsi vagyok 
a filmjeire. 

— Engedje meg, hogy visszatér-
jünk még egy kissé a kommerszfilm-
müvészfilm problematikájára. Sze-
retném, ha elmondaná, hogyan vető-
dik fel ez a kérdés a legjobb olasz 
rendezők számára? 

— Olaszországban ma kétféle szo-
rítás érvényesül. Egyfelől a filmkri-
tika sznobizmusa, másfelől az ipar 
kommerciális igénye béklyózza meg 
a rendezőket. A kritika sznobizmusa 
abban áll, hogy azt a filmet, ame-
lyik tetszik a nézőknek, automatiku-
san lenézik —: amelyiknek nincs si-
kere, dicsérik. Az olasz kritikusok 
rendszeresen levágták Germi és 
Monicelli legnagyobb műveit is, egy-
szerűen azért, mert ezek a filmek 
tetszettek a közönségnek. A sznobok 
azt hiszik, attól lesznek elit értelmi-

ségiek, ha minden tekintetben szem-
behelyezkednek a közízléssel. A má-
sik probléma a gyártás szervezete. 
Az olasz film — ideológiai szempont-
ból — válságban van, nincs jele sem 
a tartalmi, sem a stiláris megújulás-
nak. Más országok filmesei sokkal 
előbbre járnak most ilyen szempont-
ból, az olasz film elvesztette vezető 
szerepét. Ráadásul a televízió kon-
kurrenciája csak az ipari jellegű 
filmgyártásnak, a színes szuperpro-
dukcióknak kedvez. Az ilyen drága 
szuperfilmek nem képesek megélni a 
hazai bevételből, tehát eleve „nem-
zetközinek" szánják őket. Az inter-
nacionális siker hajszolása pedig azt 
eredményezi, hogy elvész, illetve 
meghamisítódik filmjeink karaktere. 
Ilyenformán készülnek azok a tucat-
filmek, amelyeknek sem szerzői jel-
legük, sem nemzeti karakterük nin-
csen. 

— És a világhírű olasz mesterek? 
Nekik sem könnyebb a dolguk? 

— őket is megfojtja a gazdasági 
kényszer. Tíz évvel ezelőtt Fellini 
még olyan filmet csinált, amilyet 
akart, hiszen ha az olasz közönség 
megnézte filmjét, akkor az már nem 
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volt ráfizetéses. Ma „nemzetközi" 
jellegű filmet Ikellene csinálnia — 
ami egyet jelent azzal, hogy elvész 
filmje autonómiája, eredetisége. 
Ezekről a problémákról rengeteget 
írunk és beszélünk, teljesen hiába; 
csakis a gazdasági struktúra meg-
változtatásával lehetne megoldást ta-
lálni. Jellemző példa, hogy a legjobb 
csehszlovák és magyar filmek sem 
kerülnek az olasz mozik műsorára, 
mert nem akad forgalmazó, aki a 
valóban jó műveiket támogatná. 

— És Antonioni? Az ő legutóbbi 
filmje nagy közönségsikert is ara-
tott ... 

— Antonioni nagyon „ravasz" ren-
dező. Azelőtt az ő legjobb filmjei is 
rendre megbuktak Olaszországban, 
ezért most A nagyítás-ban meztelen 
lányokat szerepeltetett, és egy szí-
nes krimi keretében mondta el gon-
dolatait. így aratott sikert a forgal-
mazóknál, de nem a mondanivalója, 
nem a filozófiája, hanem kizárólag a 
ruhátlan lányok és a bűnügyi törté-
net révén. . . A forgalmazás és anti-
kommerciális jellegű filmgyártás kér-
dését nálunk csak állami úton, a for-
galmazás és a filmgyártás államosí-
tásával, s megfelelő filmpolitikával 
lehetne megoldani. Csak így lehetne 
megmenteni az olasz fümművészetet 
a végérvényes elkommercializálódás-
tól. Mert jelenleg is vannak egyedi 
és véletlen, elszigetelt sikerek, ami-
kor egy-egy igényes mű is átjut a 
producerek-forgalmazók által emelt 
gátakon, de most valamennyi ilyen 
művészi siker egyedi eset: kinek-ki-
nek az ügyességén és szerencséjén 
múlik. 

— Véleménye szerint semmiféle 
biztató, új tendencia nincs kialakuló-
ban a mai olasz filmművészetben? 

— Nincs. Egy-egy jó rendező van, 
alti néha jobb, nélha rosszabb filmet 
csinál. De sem olyan nagy erejű 
egyéniség, mint például Godard, 
sem olyan iskola, mint a francia ú j 
hullám volt — amely fontos gondo-
lati áramlatokkal: a fenomenológiá-
val, a strukturalizmussal stb, össze-
függésben alakult ki, és annak „hát-
országára" is támaszkodhatott — 

nincsen Olaszországban. S nincsenek 
jeled egy olyan áramlatnak sem, mint 
az angol ú j film mozgalma, a sémák-
kal való szakításnak az az elszántsá-
ga, amely Lester és társai filmjeit 
jellemzi. A mai olasz film a retrog-
ráddá, és nem az avantgarde állapo-
tában van. Ismétlem, itt is születhet-
nek és születnek egyes jó filmek, de 
ezek mind individuális, egyedi, és 
szinte véletlenszerű sikerek. 

— És a fiatalok? Több új név is 
feltűnt mostanában jól sikerült olasz 
filmek főcímében. 

— Igen, jelentkezett néhány te-
hetséges fiatal — Faenza, Samperi 
és mások —, de egyelőre ők is elszi-
getelten vívják a maguk harcát. Ta-
lán később, néhány esztendő múlva 
ezek a Centro Sperimantele kurzu-
sairól frissen kikerült fiatalok létre-
hoznak valamiféle csoportosulást. 
Míg a főiskolára járnak, mind a gá-
tak áttörésére készülnek, már évek 
óta, aztán amint kikerülnek és szem-
betalálják magukat a filmipar vas-
törvényeivel, legtöbben közülük fel-
morzsolódnak, feladják elképzelései-
ket és beállnak westernt vagy kri-
mit gyártani — egyszóval integrá-
lódnak. Maga a főiskola .sem a leg-
ideálisabb: mindössze kétéves kép-
zést nyújthatunk, mert nem futja 
többre a szűkös állami támogatásból. 
Mindezek a problémák — az egész 
olasz filmművészet megmentése a 
tökéletes elüzletiesedéstől és tartalmi 
kiüresedéstől — csak a filmszakma 
államosítása, s értelmes központi 
filmpolitika alkalmazásával oldhatók 
meg. 

— Befejezésül elképzeléseiről, leg-
közelebbi terveiről kérdezném. 

— Több terv is foglalkoztat, de 
még nem tudom, melyik megvalósí-
tásához sikerül majd pénzt szerez-
nem. Legkedvesebb tervem egy anti-
kolonialista film, a Nápoly négy nap-
jához hasonló stílusban. Latin-Ame-
rikában kellene leforgatni. Elég sok-
ba kerülne, ezért még minden na-
gyon cseppfolyós állapotban van; 
nem tudom, mikor és hogyan sikerül 
majd megvalósítanom. 
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