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Alig egy kilométer a 
távolság a Kriterion, a 
fesztivál filmszínháza és 
a Stedelijk múzeum kö-
zött, ahol a legmoder-
nebb holland művészek 
állítanak ki. De a fesz-
tivál tíz napjára — úgy 
tűnt — szellemi és fő-
ként formai tekintetben 
megszűnt ez a csekélyke 
távolság is. Csak egy 

példa: a múzeum egyik 
különtermében Huub 
Gommans nagyméretű 
„műve" van elhelyezve. 
Óriási vízvezetékcsövek 
futnak padlótól plafo-
nig különböző színes 
fényszórók világítják 
meg őket és mindehhez 
egy jellegzetes akuszti-
kai hatás is járul: öt 
másodpercenként vala-
honnan a csövek mélyé-
ből a vízöblítés hangjai 

törnek fel, egyértelmű 
asszociációkat kiváltva. 

A fesztivál egyik kö-
zönségdíjas filmje, a 
Black pudding (Nancy 
Edell alkotása) pedig 
azt mutatja be, hogy ko-
runk két legjellemzőbb, 
legsajátosabb vonása a 
szexualitás és az emész-
tés legutolsó fázisa. 
Az említett szobor és e 
film között egyértel-
mű a tartalmi ro-
konság, de az ultra-
modern műalkotások 
és a fesztiválfilmek 
formai jegyeinek hason-
lósága még szembetű-
nőbb. Minél extrémebb 
a kifejezés módja, minél 
furcsábbak és meghök-
ken többek az eszközök, 
annál kevesebb figyel-
met szentel a néző a 
tartalomnak. Pontosab-
ban szólva: néhol való-
ban olyan technikai tö-
kély és kitűnő vagy a 
végletekig bizarr ötletek 
szórakoztatják a mozi-
nézőt, hogy csak a film 

Jelenet Rafael Kornfeld: 
Szeretnék egy jast a ka-

romra című filmjéből 

Phil Noyce ausztráliai 
amatőrfilmes Jobb a po-

kolban uralkodni cimü 
filmjéből 



A svéd BJörn Anderson: Cortege SS című filmjének 
egyik Jelenete 

végén döbben rá; nem 
látott és nem kapott 
— semmit. 

Különösen sajnálatos 
e felismerés akkor, ha 
meggondoljuk; az amsz-
terdami fesztivál a jö-
vő filmrendező nemze-
dékének fesztiválja. Há-
romévenként gyűlnek itt 
össze a világ szinte va-
lamennyi filmfőiskolá-
járól a rendező- és ope-
ratőr növendékek. (Itt 
nyert például 1963-ban 
Szabó István Koncertje.) 
Az elmúlt évek győzte-
sei közül ma már sok 
az ismert sőt híres film-
rendező. Az 1960-as 
fesztiválon az akkor 
még főiskolás Polanski 
innen indult a világhír-

név felé a Két ember 
és a ruhásszekrény cí-
mű kisfilmjével. Jan 
Nemec is itt Amszter-
damban aratta első fesz-
tiválsikerét. Van tehát 
figyelmet ébresztő múlt-
ja és feltétlenül van jö-
vője az ilyen típusú se-
regszemlének. (Csak zá-
rójelben jegyezném 
meg: nagy kár. hogy eb-
ben az évben új magyar 
főiskolai film nem in-
dult. A külföldön rend-
kívül nagyra értékelt 
magyar rendezőképzés 
is bemutathatta volna 
eredményeit, s az idei 
magyar vizsgafilmek 

A dán Háns-Brik Philip: 
Cccíltc • fmfl filmje 

komoly esélyesei lehet-
tek volna e fesztivál-
nak. Magyarország 
egyébként öt amatőr-
filmmel és Albert Sán-
dor két évvel ezelőtt el-
készült vizsgafilmjével, 
a Hurokkal képviseltet-
te magát Amszterdam-
ban.) 

A fesztivál zsűrijének 
elnöke Jerzy Skolimow-
ski volt, tagjai közé tar-
tozott Enno Patalas. aki 
négy évvel ezelőtt meg-
jelent „A film világtör-
ténete" című Urlich 
Gregorral együtt írt 
munkája révén ismert 
Magyarországon. A zsű-
ri az amszterdami fesz-
tiválok történetében elő-
ször nem adott ki díja-
kat. Hivatkozhatott a 
filmek alacsony színvo-
nalára, mindanivalóik-
nak szűkkörűségére, 
majdnem hogy értel-
metlenségére. 

Éppen ezért nehéz is 
szempontokat találni a 
filmek csoportosítására. 
Legjellemzőbb vonósuk 
— és ez különösen meg-
lepő, ismerve az egyre 
szélesedő nemzetközi ha-
ladó diákmozgalmakat 
— a politikátlanság: a 
világ kérdéseiben való 
állásfoglalás teljes hiá-
nya. Volt ugyan néhány 
film, amely megpróbált 



Karikatúra a feaztivál-
kl&dványból 

valamilyen — csak nagy 
túlzással állásfoglalás-
nak nevezhető — életér-
zést, valamiféle korhan-
gulatot kifejezni, de ezek 
kivétel nélkül leegysze-
rűsítve látták és láttat-
ták tárgyukat. Ide tarto-
zik például a Kifejező 
Én című jugoszláv film, 
amelynek főhőse, egy 
„modern, lázadó" fiatal-
ember megpróbál néhány 
általa fontosnak ítélt es 
létező problémát, ellent-
mondást bemutatni. Mi-
közben elkeseredésében: 
„elidegenedik". Még en-
nél is érthetetlenebb 
egy amerikai verseny-
film, amely már címé-

ben megfogalmazza 
(Szimptáma) problémá-
ját. Egy magányos fia-
talember kószál az utcá-
kon (se múltja, se je-
lene, se jövője), nagyon 
egyedül van, kitaszított-
nak érzi magát teljesen 
értelmetlenül huszon-
négy percen keresztül. 

Másik sajátságuk volt 
e filmeknek a már em-
lített formalizmusuk. Az 

A finn versenyfilm: Tapló 
Suominen Azt akarom, 

hogy mef haljanak című 
alkotása 

Arc című amerikai 
filmben egy arcot imi-
táló maszkon keresztül 
látjuk a világot (szósze-
rinti értelemben is, hi-
szen a rendező valószí-
nűleg azt akarja elmon-
dani, mennyi mindennel 
találkozik az ember éle-
tében). A szemeken, az 
orr és a száj kivágásán 
egyidőben más és más 
képeket láthatunk: a né-
ző azonban képtelen a 
négy helyen zajló törté-
nést együtt figyelni és 
összekapcsolni. Másik ki-
rívó példája a mondani-
való és a tartalom teljes 
hiányának a Kristály 
című holland színes film, 
amelynek első öt p e r c é -
ben mindössze annyi 
történik, hogy egy férfi 
többször egymásután 
ugyanazon az ajtón lép 
be ugyanabba a helyi-
ségbe. 

És ezek a filmek még 
csak nem is a legjel-
lemzőbb példák. Né-
hány alkotó úgy képzeli 
a filmművészet új útjait, 
hogy egyetlen kamera-
állással fényképez le 
majdnem mozdulatlan 
tárgyakat vagy szemé-
lyeket. A legszebb lege-
lőkön című svájci film 
— szerencsére csak né-
hány percig — egy öre-
gedő házaspárt mutat 
be, akik elmerülnek a 
klasszikus zene élveze-
tében. Onnan tudjuk, 
hogy nem fényképről 
van szó, hogy a szerep-
lők néha behunyják sze-
müket. Még modernebb 
változata az antifilm 
irányzatnak: egy ideig 
egy zongorát látunk, az-
tán elsötétül a kép és 
hosszú percekig élvez-
hetjük a sötétben Bach 



Az amerikai Vic Losick: 
Etoile című filmje 

egyik zongorahangver-
senyét. 

Jóval nehezebb érté-
kelni az úgynevezett 

szimbolista filmeket, 
tudniillik némelyikük-
nél olyannyira szellemes 
és furcsa az ötlet, hogy 
— anélkül, hogy valami 
lényegeset mondana — 
elszórakoztat. Egy másik 
svájci versenyfilmben az 
Ujjgyakorlatban például 
a főhős leül egy asztal-
hoz falatozni. A komoly 
és szertartásos nekiké-
szülődés után leemeli 
az asztalon álló lábas 
fedőjét és kiemeli az az-
napi vacsorát — egy női 
kezet. Késsel, villával 
felszeleteli és enni kezd. 
A hang felerősödik, így 
félelmetesnek hat a 
csontoknak, porcoknak a 
ropogtatása — miköz-
ben állandóan be-bevág-
nak férfi és női kezeket, 
amelyek szenvedélyesen 
simogatják egymást. A 
film azzal fejeződik be, 
hogy a férfi bekapja az 
utolsó falatot, a női kéz 
gyűrűsujját és arcát el-
fintorítva kiköpi a kari-
kagyűrűt. Nehéz meg-
magyarázni a nyugatné-
met Fejlődés című fil-
met is. Két, tetőtől tal-
pig gézbe bugyolált ala-
kot láthatunk, akikről 
később kiderül, hogy 
egy szerelmespár, és az 
egész filmben azzal fog-

lalatoskodnak, hogy 
megpróbálják kihámoz-
ni egymást a kötésből. 
Mikor már majdnem 
sikerült, kicsit szerel-
meskednek, aztán vala-
mi hirtelen felismerés-
től hajtva, gyorsan el-
kezdik visszacsavarni a 
gézt magukra, de most 
már úgy, hogy egy tes-
tet alkossanak. 

Ezen a fesztiválon a 

kifejezés egyik legfőbb 
eszköze a szexualitás 
volt. Már-már a pornog-
ráfia határát súrolta a 
Blues people című nyu-
gatnémet film, mely 
biológiai alapossággal 
tájékoztat egy néger 
férfi és egy fehér nő 
intim kapcsolatáról. (A 
filmet már jónéhány 
fesztiválon betiltották, 
az amszterdami sereg-
szemle demokratizmusát 
„dicséri", hogy itt min-
den filmet le lehetett 
vetíteni.) A legfurcsább 
mozzanata az egész ügy-
nek, hogy a film nem 
elégszik meg felvilágo-
sító szerepkörével, ha-
nem komoly politikai-
erkölcsi fontosságot tu-

lajdonít magának. A 
pornográfia határát sú-
roló képsor alá egy 
olyan szöveget kevertek, 
amelyben a fehér nő 
provokatív megjegyzése-
ket tesz néger szerető-
jére. így a film — a 
rendező véleménye sze-
rint — a faji megkülön-
böztetés elleni protestá-
lás. 

De az alkotók több-
sége még csak meg 
sem ideológizálja művét. 
A Cecilie című dán 
filmben például egy kü-
lönleges szépségű fiatal-
ember keresi Cecilie 
nevű kedvesét, de kü-
lön bözö hölgyismerősei 
csak akkor hajlandók 
neki elárulni hollétét, ha 
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megkaphatják a szép-
fiút. A meztelenségnek 
ilyen értelmetlen muto-
gatása közepett nagy fel-
üdülés volt olyan filmet 
látni, amely szellemes 
persziflázsa volt e sex-
kultusznak. A Miss 70 
című holland dokumen-
tumfilm egy szépségver-
senyre kalauzol el, ahol 
a riporter felteszi a 
résztvevőknek a kérdést: 
hajlandók-e a film szá-
mára levetkőzni? Egy 

szépségkirálynőjelölt 
megteszi, a többi most 
születő sztár bárgyún, de 
sokatígérően mosolyog, 
tehetségtelenül pironko-
dik és tulajdonképpen 
ók maguk leplezik le a 
vészesen terjedő jelen-
séget. 

Egyébként a doku-
mentumfilm volt az 
egyetlen műfaj, amely 
osztatlan elismerést ara-
tott. A Carmen című 
lengyel film az opera-

ház kórustagjait szólal-
tatja meg, akik mind-
nyájan nagyobb adottsá-
gokat éreznek maguk-
ban és igazi szerepekre 
vágynak. A monológok 
közben zajlik Bizet ope-
rája. A ceyloni ver-
senyfilm testi hibás gyer-
mekeket mutat be: meg-
rendítő humanizmusát 
az adja, hogy a gyere-
kek nem nyugszanak 
bele tragikus sorsukba 
és nap mint nap küzde-
nek — munkával, sport-
tal — egy tartalmasabb 
életért A Holland-An-
tillákról származó do-
kumentumfilm, a Car-
ribbean Musical Instru-
ments egy különleges 
hangszerekkel működő 
néger zenekarról tudó-
sít; arról, hogyan készí-
tik a muzsikusok furcsa 
zeneszerszámaikat. 

A fesztivál két legna-
gyobb sikerű filmje egy 
holland és egy amerikai 

alkotás volt. Az előbbi, 
>rEgy korahajnali nap, 
kerek, rövid történetet 
mesél el. A realista és 
emberséges megközelítés 
teszi az egyébként 
szimpla jelenetet ked-
vessé, meghatóvá. A 
film főhőse egy megha-
tározatlan korú borostás, 
kócos férfi, akit hajnal-
ban felébreszt a felesé-
ge, hogy készítsen reg-
gelit. Tulajdonképpen 
végig a reggeli készíté-
sét látjuk, sok humor-
ral, kedves ötletekkel 
fűszerezve. Az amerikai 
versenyfilm — Xan nagy 
falu városa — egy bi-
zonyos település eltűné-
sének szimbolikus törté-
netét mutatja be. Ebben 
a Xan nevű városban 
boldogan zajlik az élet, 
egy farizeus, akinek sza-
vaira — „jönnek a ke-
resztények" — elsorvad-
nak a virágok, visszahú-
zódik a tudomány, egy-
szóval működésbe lép a 
keresztényi aszkétizmus. 
Végül a keresztények 
valóban megjelennek s 
a város lakói beleolvad-
nak a vallásosok tábo-
rába. 

Amszterdamban 190 
filmet vetítettek, har-
minc ország alkotásait, 
tíz napon keresztül. Ha 
volt ennek a közhelyek-
kel telezsúfolt fesztivál-
nak tanulsága, akkor 
csakis közhely lehetett: 
így vagy úgy —. de va-
lamit mégis kell mon-
dania egy filmnek. 
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Széles Anna és Sztankay István 

SZÉP M A G Y A R K O M É D I A 
Garai Gábor írta a forgatókönyvét a Szép magyar komédia című, új 

magyar filmnek, amely Balassi Bálint életének néhány epizódját idézi fel. 
Balassit Sztankay István játssza, rendező Banovich Tamás, operatőr Kende 
János. 

Jelenet a filmből 
(Szóvári Gyula felvételei) 




