
MAGYAR FILMEK OLBIÁBAN 
Olbia Szardínia szigetének északi 

részén, mélyen a tengeröbölben fek-
vő kis kikötőváros. Rómából a hajó-
út nyolc óra, repülővel alig egy óra. 
Itt tartják meg évről évre a függet-
len filmművészet fesztiválját, ezt az 
egyhetes munkaprogramot, melyen 
minden alkalommal más és más or-
szág filmművészete kerül középpont-
ba. Az olbiai rendezvény tizennégy 
esztendeje létezik, de csak négy év 
óta nyerte el mai sajátos arcát. Ta-
valy a fiatal spanyol filmművésze-
tet tették vizsgálat tárgyává, idén a 
magyarokat hívták meg, hogy át-
tekintést adjanak a legutóbbi évek 
filmterméséből, különböző irányza-
taiból. Miért esett ránk a választás? 
A szemle manifesztuma többek kö-
zött így indokolja: „A filmművészet 
válságban van, ismételgetik Keleten 
és Nyugaton. A fiatal magyar film-
művészet nem cáfolja meg ezt az ál-
talános megállapítást, hanem pozití-
van és termékenyen motiválja: vál-
ság azaz evolúció, azaz élesztő erő, 
eszmék vitája, társadalmi elkötele-
zettség, a feladatok tudatos vállalá-
sa a társadalomban — bármilyen tí-
pusú társadalomról legyen szó — ez 
a művészeknek, korunk tanúinak és 
tolmácsodéinak feladata." 

A május 18—23 között megrende-
zett eseményen levetítették Herskó 
János Szevasz, Vera, Máriássy Félix 
Imposztorok, Bacsó Péter Fejlövés, 
Fábri Zoltán Utószezon, Szabó Ist-

ván Álmodozások kora, Kovács And-
rás Hideg napok, Mészáros Márta 
Holdudvar, Gaál István Magasiskola, 
Elek Judit Meddig él az ember? és 
Sziget a szárazföldön, Gyarmathy Lí-
via Ismeri a Szandi-Mandit? című 
filmjét. Külön műsort szenteltek 
Jancsó Miklós művészetének (a Sze-
génylegények-et, Csillagosok, kato-
nák-at, Csend és kiáltás-t és a Fé-
nyes szelek-et láthatták az érdeklő-
dők), s bemutattak tíz rövidfilmet. A 
filmeket viták követték, melyeken 
elsősorban olasz újságírók vettek 
részt, s a magyar műveket elemezve 
minduntalan szembesítették a tanul-
ságokat a mai olasz filmállapotok-
kal. így például Jancsó filmjeivel 
kapcsolatban szenvedélyesen hibáz-
tatták az olasz filmesztétikai nevelés 
elmaradottságát, mely nem teszi le-
hetővé, hogy a közönség széles ré-
tege élvezze és megértse az ilyen tí-
pusú és formanyelvű alkotásokat. Is-
merős problémákat hallottunk fel-
vetődni a közönségfilm és művész-
film eltávolodását illetően, azzal a 
különbséggel, hogy a megszépítő 
messzeségből az olaszok Magyaror-
szágon a közönség filmesztétikai fej-
lettségének paradicsomi állapotát 
vélték megvalósulni. A viták folya-
mán persze voltak leleplező pillana-
tok is, így például amikor elkérték 
az utóbbi években Magyarországon 
bemutatott olasz filmek listáját, s 
ebből gyanút foghattak, hogy egye-
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lőre nálunk is messze van még a Ká-
naán. 

Az olbiai filmeseményen résztvevő 
legérdekesebb személyiségek közül 
említsük meg Antonioni és Nanni 
Loy nevét. Antonioni személy sze-
rint is kitüntető figyelemben része-
sítette a magyar delegációt, egy al-
kalommal együtt ebédelt velünk, s 
Rómában a Metro-Goldwyn-Mayer 
cég házivetítőjében levetítette ne-
künk Zabriskie Point című legújabb 
művét, maga pedig megnézte Gaál 
István Magasiskolá-ját, amelyről el-
ismerően nyilatkozott. 

A szardíniaiak ritka gondos és 
kedves vendéglátását a világ legesz-
ményibb díjkiosztó ünnepsége tetőz-
te be. Itt ugyanis minden résztvevő 
magyar filmet és személyt szép 
bronzszoborral jutalmaztak, még az 
újságírót is, mely tényből az olbiai 
fesztivál egyedülálló volta azt hiszem 
mindenki számára kiviláglik. 

A szardíniai vendéglátók mindent 
megtettek, hogy a magyarokat meg-
ismertessék a sziget hihetetlen vad 
szépségével és hihetetlen vad prob-
lémáival. A mostoha természeti kö-
rülmények (a terület nagyrésze csu-
pa kő és szikla, terméketlen föld, 
mely csak kecske és juhlegeltetésre 
alkalmas), az évszázados elmaradott-
ság rányomta bélyegét Szardínia 
gazdasági és társadalmi fejlődésére, 
ezt nem csak Aldo Serio Távoli szi-
get című dokumentumfilmjéből lát-
hattuk, — amely az Ahol megállt az 
idő című tv-sorozat keretében ké-
szült, — de erről saját szemünkkel 
is meggyőződhettünk. Tapasztalatból 
átélhettük újságcikkeink közhely-
számba vett fordulatait, amikor a 
rafinált ötletességgel épített és be-
rendezett, légkondicionált, fürdőme-
dencés luxushotelből kirándulásra 
indultunk a sziget belsejébe, s elju-
tottunk a világtól elszakadt hegyi-
faluba vagy városkába, Orgosolo-ba, 
mely de Seta Orgosoloi banditák 
című filmjének színhelyéül szolgált. 
A Costa Smeralda csodálatos szín-
világú partvidékét Aga khán kon-
zorciuma százhúsz kilométer hosszá-
ban megvásárolta, a nemrégiben még 
öszvérek taposta ösvények helyén 
modern autópályákat építtetett, a tá j 
legszebb pontjaira a szardíniai népi 
építészet és a filmgyári díszletek stí-
luselemeit keverő luxushoteleket. A 

falakra mesterségesen festették a va-
kolat salétromfoltjait, a használat és 
az élet romantikus jegyeit, a leges-
legdrágább szálloda kívülről primitív 
barlangrendszerre hasonlít. Egy olasz 
ismerősünk szerint, annak a légkon-
dicionált luxusbarlangnak, ahol a 
vendégnek két kőből kell majd tüzet 
csiholnia, ha cigarettára akar gyúj-
tani, napi százezer líra lesz majd az 
ára. 

Orgosoloban láthattuk a nem mes-
terségesen, hanem természeti úton 
előállított elmaradottságot. A ban-
ditizmus ma is élő problémája a vi-
déknek, harminckét körözött bandi-
ta van jelenleg, akiket nem képesek 
elfogni. Nemrégen egy olasz mérnö-
köt elraboltak, váltságdíjat követel-
tek érte, s a mérnök hosszas fogság-
ból szabadulva úgy nyilatkozott, 
hogy tökéletesen megérti a banditák 
tettét, a szegénység kényszerítő kö-
rülményei között egyszerűen nem 
nyílik más lehetőség számukra. 

Az olbiai filmszemle időben egy-
beesett az olasz újságok egyhetes 
sztrájkjával, ott tartózkodásunk ide-
jén nem jelent meg sajtóvisszhang 
a fesztiválról. Utólag azonban elég 
nagy számban és terjedelemben fog-
lalkoztak az eseménnyel, s szinte ki-
vétel nélkül elismeréssel írtak az ú j 
magyar filmművészetről. A külön-
böző politikai elkötelezettségű lapok 
természetesen a saját szájuk íze sze-
rint értelmezve elemezték a műve-
ket. abban azonban valamennyien 
megegyeztek, hogy a magyar film 
jelentős és egyéni színfoltot képvi-
sel ma a világ filmművészetében. 
Mint az II Popolo írta „A magyar 
filmművészet — miután elhalkult a 
hírverés az angol free cinema körül, 
amelyet kereskedelmi opportuniz-
mus vert fel — az 1970-es évek rival-
dáján, mint a legélőbb, legstimulá-
lóbb filmművészet jelenik meg, a 
brazillal és a jugoszlávval együtt." 

Az olbiai tapasztalatok feltételezni 
engedték, hogy a magyar filmek 
kedvező fogadtatása nem csupán az 
udvariasság, hanem az őszinte ér-
deklődés megnyilvánulása volt. 
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