
KÍVÜLRŐL NÉZVE FILMJEINKRE 

Amikor elindultunk, voltaképpen 
nem sok fogalmunk volt arról, hogy 
hova megyünk és minek. Itthon a 
Hungarofilmnél, meg a főosztályon 
olyasmiket mondtak, hogy ez egy 
„nagyon fontos rendezvény", meg, 
hogy ez egy baloldali társaság, Mino 
Argentieri, a Rinascitá <az olasz 
kommunista párt elméleti organuma) 
és Ugo Casiraghi, az Unitá filmkriti-
kusa szervezik, ez pedig önmagában 
is garanc ia . . . De hogy hol is van 
ez a Poretta Terme, ahová menni 
fogunk, meg hogy kik a vendéglá-
tóink és tulajdonképpen mit is vár-
nak tőlünk, erről azoknak is csak 

ködös fogalmaik voltak, akik felkér-
tek erre az útra . . . Annyit tudtunk 
csak, hogy valahol Olaszországban 
egy héten át magyar filmeket vetí-
tenek, és ehhez több magyar rende-
zőt és egy kritikust is meghívtak. 
Aztán egy kiegészítő kérelem járult 
ehhez az Olasz—Magyar társaság 
részéről, hogy ha már úgyis Itáliá-
ban vagyunk, maradnánk néhány na-
pot még az ő vendégeikként, hogy 
Rómában és néhány vidéki városban 
részt vegyünk vitákon, ankétokon, 
bemutatókon. így alakult ki aztán a 
végleges programunk: egy hét Po-
retta Termében, onnan Kovács And-

A Poretta Terme-i magyar filmnapokra megjelent kiadvány címlapja 



rás és Bacsó Péter visszamennek Ró-
mába, jómagam Simó Sándorral és 
Sándor Pállal Milánóba utazunk, 
ahol a milánói cinematéka — Olasz-
ország legnagyobb ilyen irányú in-
tézménye — rendezésében magyar 
filmnapokat rendeznek, mely előtt 
nekem kell a magyar filmről előadást 
tartanom, az első film, Simó Szem-
üveeesek-je bevezetőjeként, majd 
innen immár egyedül Firenzébe ve-
zet az utam, ahol a nagy baloldali 
munkástömegszervezet az ARCI — 
egy jogi személyben az olasz TIT, és 
az olasz öntevékeny színjátszó, kul-
túr- és sportmozgalmak hálózata — 
meghívására ugyancsak egy ankéttal 
egybekötött előadást kell tartanom 
a magyar filmművészet helyzetéről. 
Kovács András Falak-ja előtt. Innen 
vissza Rómába, hogy még idejében 
ott lehessek a Falak római vitáján. 

Az érdeklődés filmjeink iránt va-
lóban megható és minden várakozá-
sunkat felülmúló volt. Ami pedig 
magát a Poretta Terme-i fesztivált. 
— mint ő maguk szívesen nevezik 
— „antifesztivált" illeti — valóban 
nem túloztak hazai informátoraink: 
„nagyon fontos rendezvény", amely 
„A szabad film nemzetközi szemlé-
je" (Mostra Internazionale Cinema 
Liberó) nevet viseli és ötödször ke-
rült megrendezésre. 1960-ban alapí-
tották, elnöke Cesare Zavattini, és az 
alapító bizottságban nem kisebb sze-
mélyiségek foglaltak helyet, mint 
Antonioni, Blasetti, Chiarini, De Sica, 
De Santis, Fellini, Lizzani, Rossellini, 
Visconti, Zavattini, Ungaretti (a 
költő), Pratolini (az író) stb. A fesz-
tivál célja szabad és minden üzleti, 
kultúrpolitikai és diplomáciai meg-
fontolástól mentes — ezért is neve-
zik „antifesztiválnak" — fórumot te-
remteni a valóban értékes és prog-
resszív filmművészet megismertetése 
számára. Eddigi programjában olyan 
témák szerepeltek, mint az angol 
„Free cinema", a „Fiatal svéd film-
művészet", „A kubai dokumentum-
film a forradalomról" a „Fiatal 
jugoszláv film" és most „A fiatal 
magyar filmművészet", amelynek ve-
títéseit —, mintegy a fesztivál má-
sodik programpontjaként a világ 
anti imperialista és forradalmi moz-
galmairól készült riport- és doku-
mentumfilmek vezették be A vetí-

. tések félnégytől éjfélig tartottak 

(Herskó: Párbeszéd, Jancsó: Így jöt-
tem, Csend és kiáltás, Fényes szelek. 
Kovács: Falak, Huszárik: Elégia, 
Bacsó: Nyár a hegyen, Zolnay: Ho-
gyan szaladnak a fák. Próféta voltál 
szivem, Gaál: Keresztelő, Elek Judit: 
Sziget a szárazföldön, Meddig él az 
ember, Szabó: Kegyelet, Kósa: ön-
gyilkosság, Sára: Feldobott kő, Simó: 
Szemüvegesek című filmjei kerültek 
vetítésre — a többi általunk hiányolt 
jelentős magyar alkotásról kiderült, 
hogy már ismert a jelenlevő közön-
ség előtt) s a filmeket a jelenlevő 
rendezőkkel való viták követték. Dél-
előtt p«üg a teoretikus viták zajlot-
tak, három témával — a tiz eszten-
deje meghalt nagy olasz kommunista 
filmteoretikus, Umberto Barbaro 
életművének időszerűsége, az ú j és 
a filmkultúrát feltehetően forradal-
masító találmány, a televízió készü-
lékbe otthon, házilag befűzhető a 
„cine-video casette'' (lapunkban ké-
sőbb erről külön beszámolót köz-
lünk) és a magyar filmművészet je-
lentősége — problematikájával a kö-
zéppontjában. A fesztiválra külön, 
ízléses kiálb'tású könyvecskét jelen-
tetett meg a rendezőség a fiatal ma-
gyar filmművészetről, Ugo Casiraghi 
nagy és átfogó tanulmányával, 
(amelynek külön érdekessége, hogy 
polemizál a magyar filmekkel kap-
csolatos téveszmékkel, félreértelme-
zésekkel, így a Corriera della Sera 
nem rég megjelent s enyhén szólva 
rosszul informált és tendenciózus 
cikksorozatával); Kovács András ön-
interjújával, Fehér Ferenc Jancsóról 
írott cikkével és a bemutatott fil-
mek részletes filmográfiájával. 

Elnézést e szándékoltan száraz és 
tényszerű felsorolásáért, de nem ar-
ról van szó, hogy e sorok írója össze-
tévesztette az újságbeszámolót egy 
hivatalos jelentéssel, hanem szeretné 
elkerülni a „messziről jött ember-
nek" kijáró gyanakvást: a „száraz" 
tények pedig önmagukért beszélnek. 
Jobban érzékeltetik azt a felfokozott 
érdeklődést és várakozást, amely 
filmművészetünket Olaszországban 
és mindenekelőtt az olasz baloldal 
részéről kiséri és fogadja, minden 
szubjektív benyomásnál és megítélés-
nél. Maga az a tény — amely még 
mindig meghat, s amely fölött még 
mindig nem tudok napirendre térni 
—. hogy olasz barátaink az anyagi 



áldozatokat nem kímélve az egész 
olasz filmkritikát összehívták a ma-
gyar film megismertetésére — s az 
legnevesebb képviselőiben jelent meg 
a hatalmas csizma egész földrajzi 
hosszúságát képviselve — önmagá-
ban is felteszi a kérdést számunkra: 
mi adja ezt a jelentőséget filmjeink-
nek Olaszországban? 

A legérdekesebb tanulsággal ter-
mészetesen azok a viták szolgálnak, 
amelyek közvetlen középpontjában 
állt a magyar filmművészet. Nem 
szeretném idealizálni ezeket: a leg-
jobb teoretikusok magvas elemzései, 
és a lelkes filmbarátok okos kérdé-
sei mellett, láthatóan provokatív, 
szélsőséges, „ultrabaloldali" felszóla-
lások, s az általunk régóta túlhala-
dott esztétikai szektáriánizmus és 
dogmatizmus „zsdánovista" kérdés-
feltevései és elvárásai is szerepet 
kaptak bennük. A lényeg azonban 
nem ebben rejlett. A magyar film 
az olasz baloldali közönség számára 
elsősorban, mint a szocializmusról 
való autentikus híradás vált érde-
kessé és izgalmassá: nem arról a szo-
cializmusról, amelyről a klasszikusok 
írtak — erről tapasztalatom szerint 
minden országban úgy vélik, hogy 
ők ismerik a legjobban — hanem a 
megvalósult, vagy megvalósulóban 
levő szocializmusról, amelyet valódi 
hús-vér emberek élnek meg nap mint 
nap, s amely éppen a maga, bár új-
típusú, de mégis olyan ismerős — 
mert emberi — problémáival válik 
átélhetővé, emberközelivé szá-
munkra. 

A hivatásos esztéta, a diák, és a 
munkáshozzászólók, vagy kérdezők 
— ha más-más színvonalon, nyelve-
zeten fogalmazták is meg állás pon-
túkat — de végül is megegyeztek ab-
ban, hogy filmjeink legvonzóbb és 
legszocialistább tulajdonsága az az 
őszinteség, amellyel életünkről, prob-
lémáinkról szólanak, s eszmei fölé-
nye a tőkés országok filmgyártásá-
nak jó részével szemben éppen ab-
ban az elvszerű és következetes tár-
sadalomkritikájában rejlik, amely — 
ebben a megállapításban természete-
sen része van annak is, hogy film-
termésünknek csak szelektált legja-

vát láthatták — nálunk a bemutatott 
filmek tanúsága szerint az egész ma-
gyar filmgyártást áthatja. Olaszor-
szágban, ahol a polgári és a jobb-
oldali sajtó bőségesen gosdoskodik 
arról, hogy eltorzított kép alakuljon 
ki a szocialista országok szellemi és 
kritikai szabadságlehetőségeiről — a 
magyar filmek, mint ezeknek a torzí-
tásoknak konkrét és szinte kézzel-
fogható cálofatai —, valóságos re-
veláció erejével hatnak, és igen nagy 
segítséget jelentenek az olasz baloldal 
és mindenekelőtt a kommunisták 
számára. Aligha véletlen, hogy mind 
Porettában, mind Firenzében, mind 
Rómában a vita menete szükségsze-
rűen vezetett el a párt kultúr- és tu-
dománypolitikai téziseinek az ismer-
tetéséig, amely előbb hitetlenséget 
váltott ki a közönség egyrészében, 
majd általános lelkesedést keltett. 

A másik sajátos adottsága az olasz 
életnek, amely fogékonnyá teszi 
filmjeink befogadására, történelmi 
vonatkozású alkotásaink megérté-
sére és értékelésére, az olasz törté-
nelmi és társadalmi fejlődés rokon 
vonásai: a mind a két nép által át-
élt fasiszta múlt, s a társadalomnak 
és különösen a falunak az a félfeudá-
lis szerkezete, amely nálunk a 
Horthy-korszak esztendeit jellemezte, 
s amely Dél-Olaszországban és Szi-
cíliában ma is élő valóság. S így 
filmjeink általános emberi vonatko-
zásain és tanulságain túlmenően, még 
egy sajátosan olasz érintkezési felü-
lete is van a magyar filmművészet-
nek az olasz nézővel és kultúrával. 

A sajnálkozás, hogy csak ilyen rit-
ka és kivételes alkalmakkor talál-
kozhatnak filmjeinkkel, útunk álta-
lános kísérőjelensége volt. Ha egy 
fecske nem csinál is nyarat — a be-
mutatott tizenhat magyar film, 
amelyet Olaszország minden részéből 
láthattak a kritikusok, talán elegendő 
lesz ahhoz, hogy — ha másként nem, 
áz érdeklődő olasz filmklub mozga-
lom segítségével és hálózatával — 
némi rést üssünk a nagyrészt ameri-
kai kézben levő olasz filmforgalma-
zás monopóliumának ..vasfüggö-
nyén". 

GYERTYÁN ERVIN 


