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Milánóból Pesaro félé a gyorsvo-
naton lopva beleolvastunk idegen 
útitársaink újságjaiba: nyolchasábos 
főcímek az aznap történt chilei ka-
tonai puccsról. Természetes, hogy 
egy ilyen tragikus .világpolitikai for-
dulat döntően befolyásolja a pesarói 
fesztivál hangulatát ; első nap dél-
után a vetítések helyett a város főte-
rén rendezett tiltakozó nagygyűlésen 
vesz részt a fesztivál közönsége: Pe-
saro kommunista polgármestere 
szenvedélyes szavakkal ítéli el a ka-
tonai államcsíny szervezőit. A vetíté-
sek végén rendezett vitákon is első-
sorban a latin-amerikai országok 
problémái dominálnak; Linó Micci 
ché, a fesztivál igazgatója megindult 
hangon jelenti be egyik este, hogy 
Miguel Littin, a f iatal chilei rendező 
— akinek Az ígéret földje című fi lm-
jét a fesztivál utolsó napján vetítet-
ték volna — m á r nem érkezett meg 
Pesaróba, és nyilván hírt sem adha-
tott magáról. 

Mark Rappaport : Esetleges kapcsolatok 

A határozottan baloldali karakterű 
pesarói Mostra szinte fennállása óta 
egyik legfontosabb fóruma a haladó 
latin-amerikai filmeseknek, akiknek 
alkotásai idén is meghatározó szere-
pet játszottak a vetítéseken és az 
azokat követő vitákon. Chile mellett 
Kuba, Venezuela, Argentína, Panama 
haladó filmeseinek munkái alkották 
a fesztivál latin-amerikai „blokkját"; 
s a Mostra egészének szervezési el-
veire jellemző, hogy részben tema-
tikus, illetve nemzeti blokkokból állt 
a műsor. Csaknem tucatnyi film ho-
zott hír t az Egyesült Államok úgyne-
vezett „független" ellenzéki filmesei-
nek törekvéseiről, s az egyetlen na-
pon levetített három különböző jel-
legű film adott — minden bizonnyal 
hiányos, mégis tanulságos — képet 
egy olyan, számunkra úgyszólván is-
meretlen nemzeti f i lmgyártás jelen-
legi helyzetéről, mint a portugál. A 
hagyományos európai filmművésze-
tek közül a szervezők teljesen mel-
lőzték például az olasz és a francia 
filmeket, nyilván abból a meggon-
dolásból, hogy ezek széles körben 
ismertek, s a pesarói fesztivál — 
amely tudvalevőleg nem oszt dí ja-
kat, nem rendez sz tárparádét s mel-
lőzi az összes mondén fesztiválkül-
sőségeket — elsősorDan sajátos nem-
zetközi filmszemináriumot kívánt 
létrehozná az Adria-parti kisváros-
ban. 

Ami a tucatnál is több egyesült 
államokbeli „új", „független" vagy 
„ellenzéki" filmet illeti, ezekben sa j -
nos nyoma sincs mindannak a tar-
talmi és formai eredetiségnek, amely 
jó néhány évvel ezelőtt olyan reve-
láló hatást kölcsönzött a New York-i 
iskola legjobb alkotásainak. Az itt 
látott amerikai filmek kétharmada 
rokonszenves szándékú, s fontos tár-
sadalmi problémákat bíráló szenve-
déllyel taglaló dokumentumfilm — 
formailag azonban semmiben sem 
lépnek túl egy átlagos, hazai televí-
ziós dokumentumfilm művészi kere-
tein. Ilyen például a Nálunk törté-
nik című félórás in ter júf i lm (rende-



Jim McBride: Glen és Randa 

zője Amalie Rotsohild) az amerikai 
abortusz-törvényről, amely eleve kér-
désessé teszi a nők valódi egyenjogú-
ságát a szerelemben, és amely lehe-
tetlenül megalázó, sőt tragikus hely-
zetekbe kényszeríti a nőiket (szinte 
Karinthy Ferenc majdnem húsz év 
előtti darabjának, az Ezer év-nek a 
szituációiról beszélnek az amerikai 
lányok és asszonyok a vásznon); s 
ugyancsak a női egyenjogúság ellent-
mondásairól vallanak a megkérdezet-
tek Júlia Reichert és James Klein 50 
perces interjúfilmjében, amelynek 
címe: Asszonnyá válni... Voltakép-
pen ugyanehhez a „feminista film"-
áram,lathoz sorolható Peter Lilien-
thalnak a nyugatnémet televízió szá-
mára Amerikában forgatott egyórás 
dokumentumfilmje, a Shirley Chis-
holrn az elnökségért, amely egy kö-
zépkorú színes bőrű amerikai asszony 
választási kampányát követi nyo-
mon. Shirley Chisholm az első fekete-
bőrű nő, akit az amerikai kongresz-
szus tagjává választottak, s aki a 
filmen megörökített háromhetes vá-
lasztási körútja során — Nem York-
ban, Miamiban, Kaliforniában — a 
színesbőrűek és a nők jogaiért emel-

ve szót, a legkülönfélébb előítéletek-
kel találja magát szemben: a fehé-
rek azért támadják, mert fekete bőrű, 
a feketék azért, mert nő, a nők azért, 
mert nem hajlandó kizárólagosan a 
nők érdekeit képviselni. 

Az általában szakszerűen elkészí-
tett és érdékes amerikai dokumen-
tumfilmekkel ellentétben az „ellen-
zéki" amerikai játékfilmeket részint 
az amatőrizmus, részint az elvont for-
mai kísérletezés jellemezte. A fiatal 
Jim McBride filmje, a Glen és Ran-
da egy feltételezett ökológiai kataszt-
rófa utáni időszakban játszódik va-
lamely dzsungellé vadult vidéken, 
ahol egykori luxusautók roncsai kö-
zött, a történelem előtti korok pri-
mitív módján él a filmben szereplő 
fiatal pár, akik a hajdani civilizá-
cióról álmodoznak és elindulnak egy 
távoli, megálmodott és remélt Met-
ropolis felé, amely állítólag szintén 
túlélte a világméretű ka tasz t rófá t . . . 
Hasonlóan műkedvelő szintű filozo-
fálgatás és valami nagyon absztrakt, 
renkívül áttételes társadalombíráló 
szándék szülte a másik amerikai 
produkciót, Mark Rappaport Eset-
leges kapcsolatok című filmjét. A 



cím tökéletesen illik a több tételből 
álló, feliratos alcímekkel elválasz-
tott másfélórás filmhez . . . 

A markánsan elkötelezett, forradal-
mi szándékú politikai filmek azt a 
régi és nálunk is sokszor megvitatott 
problémát elevenítették fel — s ez a 
téma vált hajnalba nyúló viták tár-
gyává ismét itt Pesaróban — amelyet 
az alapfökú egyetemi esztétikai sze-
mináriumokon „a tartalom és forma 
dialektikus egysége" címszó alatt 
szoktunk volt analizálná. 

Két, szándékát és céljait tekintve 
nagyon is rokon, formailag viszont 
teljesen különböző jellegű film kép-
viselte a lehetséges legszélsőségesebb 
megoldásokat a haladó politikai mon-
danivaló kifejtésében. Az egyik egy 
kétórás argentin játékfilm — címe 
Az árulá —, amelyet a Oine de la 
Base elnevezésű kollektíva készített, 
tagjai — a kommüniké szerint — 
forradalmár argentin filmesek, szí-
nészek, gyári munkások és diákok. A 
történet középpontjában egy argentin 
szakszervezeti vezető áll, aki kezdet-
ben gyári munkásként bátran kép-
viseli munkatársai érdekeit, ám, 
amikor szákszervezeti vezetővé vá-
lasztják, eladja magát a munkálta-
tóknak s fokozatosan kapitalista po-
litikai hatalmassággá válik. A pesa-
rói közönség és a kritikusok zöme 
természetesen egyetértett a film tar-
talmi mondanivalójával, amely nyil-
ván valóságos latin-amerikai (sőt: az 
egyesült államokbeli szakszervezeti 
korrupcióról szóló hírek szerint nem-
csak latin-amerikai) politikai problé-
mákat tár fel, ám joggal vetették az 
alkotók szemére, hogy szerkesztés-
módját, kifejezési eszközeit tekintve 
filmjük a hollywoodizmus módsze-
reire emlékeztet: a kommersz ka-
landfilmek fordulatait elegyíti a kis-
sé sematikus és túlságosan direkten 
didaktikus politikai agitációval. 

Ellentétes formai megoldást vá-
lasztott a német származású, Olaszor-
szágban élő Jean-Marie Straub, aki 
Daniele Huillet-vel közösen készí-
tette — Bertolt Brecht Julius Caesar 
úr ügyletei című regénye nyomán 
— a Történelmi lecke című másfél 
órás színesfilmet. Nyilvánvaló az al-
kotóknak a mozinéző szokványos be-
idegződéseit, hagyományos elvárásait 
provokáló szándéka: a film kezdetén, 
jó 10—15 percen át nem látunk egye-

bet, mint egy fix kameraállással pre-
mierplanban felvett kilométerórát és 
sebességváltót: egy autó belsejét, 
amely csigalassúsággal manőverezik 
az idegtépő római csúcsforgalomban. 
A következő képsorban az autó uta-
sa — a „Kérdező": egy mai fiatal-
ember — egy elegáns villa kertjében 
hallgatja a római patrícius-jelmezbe 
öltözött öregúr, a „Bankár" elbeszé-
lését: egy hallatlanul érdekes és in-
telligens történelmi leckét Julius 
Caesar koráról, vagyis lényegében 
arról, hogyan jött létre az antik de-
mokrácia, miként határozták meg a 
korabéli tőkések gazdasági érdekei a 
politikai fordulatokat, vagyis hogyan 
keletkezett az ókori imperializmus. 
Engels gazdasági-történelmi elemzé-
seiből is merítve s a jelenkori gaz-
dasági-politikai viszonyokra is érvé-
nyes tanulságokat sohase kimondva, 
de mindvégig markánsan érzékeltet-
ve — Straub filmje válóban komp-
lex és meggyőző történelmi lecké-
vel szolgál a nézőnek. De túlságosan 
is leckeszerűen. A Straub .filmjé-
ről folytatott vitában joggal merült 
fel a kétely, hogy akiket valóban és 
mélyen érdekelnek ezek a bonyo-
lult történelmi-politikai problémák, 
azok talán szívesebben olvasnák el 



könyvalakban mindazt, amit a film-
vászonról hallottak. Straub elmon-
dotta, hogy elsősorban televíziós köz-
vetítésre szánta filmjét; s ha arra 
gondolunk, milyen kedvező visszhan-
got keltett néhány hasonlóan elmé-
lyült és komplex — ám éppily kevés-
sé „látványos" — történelmi-ismeret-
terjesztő film a magyar televízióban 
is nemrégiben, akkor valószínű, hogy 
ennek az „antifilmes" módszernek is 
megvan a maga létjogosultsága. 

Hagyományosabb, de rendkívül 
expresszív formában idézték fel az 
emlékezetes 1961-es Playa Giron-i 
amerikai invázió visszaverésének tör-
ténetét a Giron című kubai film alko-
tói, Manuel Herrera és Julio Garcia 
Espinosa. A résztvevők és szemtanúk 
megszólaltatásának inter fú-képso-
rait részben dokumentumfotók, rész-
ben rekonstruált játékfilm-jelenetek 
váltják a vásznon. Hatásos és meg-
győző politikai dokumentum-film a 
venezuelai Carlos Rebolledo alko-
tása, a Venezuela, három időszak, 
egy 93 éves szegényparaszt sanyarú 
életéről s ennek kapcsán Venezuela 
közelmúlt történelméről, feltárva a 
természeti kincsekben — elsősorban 
kőolajban — gazdag országban ural-
kodó tömeges nyomorúság gazdasá-
gi-politikai okait; a külföldi monopó-

liumok hazai kiszolgálóinak cinizmu-
sát. 

Elgondolkoztató tanulságokkal 
szolgált a társadalmi-politikai hely-
zet és az adott ország filmművésze-
tének sajátosan szoros összefüggésé-
re a Pesaróban vetített három por-
tugál film. Mintha a harmincas-
negyvenes évek magyar filmgyártá-
sának, illetve irodalmának portugál 
változatait láttuk volna a vásznon. 
A Vilarinho das Furnas című doku-
mentumfilm a címbeli elmaradott kis 
falu életének szociografikus szándé-
kú feldolgozása; Antonio Campos 
rendező a harmincas évek magyar 
falukutató mozgalmára jellemző 
társadalombíráló szenvedéllyel vall 
a Viharsarokban vagy a Puszták 
népében leírtakhoz hasonló — mai 
portugáliai állapotokról. 

Mindezeken kívül? Láttunk egy 
eléggé markáns stílusban megfogal-
mazott és nem érdektelen lengyel 
filmet (Grzegorz Krolikiewicz: 
Részről részre) egy harmincas évek-
ben történt bűnesetről; egy megkapó 
részletekben bővelkedő szovjet fil-
met (Nyikoláj Mascsenko: A ko-
misszárok), amely a NEP-korszak-
ban játszódik és őszinte képet rajzol 
azokról a kétségekről, és vitákról 
amelyeket e sajátos történelmi sza-



Nyikoláj Mascsenko: A komisszárok 

kasz belső problémái a forradalom 
legkövetkezetesebb harcosai körében 
is előidézték; s végül egy nagyon 
szépen fényképezett japán filmet 
(Yo&highighe Yoshida: Statáriális 
törvény) egy 1936-ban történt tokiói 
államcsíny-kísérletről, amelyet azon-
ban — a japán történelem alapos is-
meretének hiányában — az európai 
néző aligha képes .minden részleté-
ben nyomon követni. 

Végül a Pesaróban bemutatott ma-
gyar film. Mészáros Márta Szabad lé-
legzet-e a már említett „feminista'' 
filmek tematikai blokkjához kapcso-
lódott, élénk és kedvező visszhangot 
keltett. Talán a legjellemzőbb vé-
lemény Ugo Casiraghi-é, aki a kö-
vetkezőiket írta az Unitában: „A nő-
felszabadítás témakörével foglalkozó 
számos film közül a legérdekesebb 
nem az amerikai vagy a nyugatné-
met független filmesektől érkezett, 
hanem Magyarországról. A Szabad 
lélegzet nyíltan, és őszintén feltár-
ja a szocializmus néhány fontos 
és valóságos problémáját, konkrétan 

a fiatal munkások és a diákok közöt-
ti eltávolodást, és bizonyos ex-mun-
kások kispolgári ízlését és aspiráció-
it." Jur i j Jurenyev, a neves szovjet 
esztéta és filmtörténész csaknem azo-
nos szavakkal méltatta a filmet, 
mondván, hogy „olyan reális és ak-
tuális társadalmi problémát vet fel, 
amelyre feltétlenül oda kell figye-
n i " 

A pesarói Mostra záróestjét ismét 
Chilének szentelték a szervezők; Mi-
guel Láttin f i lmje helyett — amely a 
katonai államcsíny miatt nem érke-
zett meg, — Danilo Trelles a politi-
kus Allende immár történelmi alak-
ját megörökítő Elnök elvtárs című 
kitűnő dokumentumfilmjét, valamint 
egy kollektív chilei alkotócsoport 
Amikor a nép felébred című művét 
tűzték műsorra; s e filmek a Chilé-
ből óráról órára érkező híradások 
nyomán drámai hatást keltettek, szo-
lidaritási tüntetés színhelyévé változ-
tatva a fesztivál vetítőtermét. 
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