
MAGYAR FILMEK 
REGGIO Dl CALABRlABAN 

Külföldön találkozni magyar fil-
mekkel mindig különleges élmény 
számomra. Ilyenkor nemcsak vala-
miféle vizsgadrukkot érzek, de fel-
támad bennem az a számtalanszor 
feltett kérdés, amit Ady fogalmazott 
meg s amit azóta annyian ismétel-
tek: mit ér az ember — a film, a 
kultúra, a szellem —, ha magyar, 
mi az amit sajátos nemzeti obulus-
ként lerakhatunk az emberi kultú-
ra közös kincstárába. Nem mintha 
a külföldi közönséget, vagy akár 
szakmai közvéleményt mértékadóbb-
nak ítélném a hazainál. Ellenkezőleg, 
úgy vélem filmjeink hitelességének, 
realizmusának, társadalmi proble-
matikájuk aktualitásának és jelentő-
ségének megítélésében elsősorban 
mi vagyunk hivatottak állást fog-
lalni. De talán abban a vonatkozás-
ban, hogy mi az ami egyetemes je-
lentőségű bennük, mi az ami — 
mint üzenet, mondanivaló, vallomás, 
tanúságtétel — nemcsak nekünk 
szól, de ami a mi sorsunk példáza-
tával korunk nagy és mindenkihez 
szóló igazságait fogalmazza meg, ők 
nem kevésbé illetékesek. 

Nem egyszer volt alkalmam már 
Olaszországban, Franciaországban, a 
Szovjetunióban, Norvégiában, Ju-
goszláviában részt venni különböző 
összejöveteleken, filmnapokon, szim-
póziumokon, ahol a magyar film ke-
rült terítékre, de kevés olyan izgal-
mas eszmecsere akadt közöttük, mint 
az a Magyar filmhét, amelyet októ-
ber másodika és hatodika között ren-
dezett az Olasz—Magyar Társaság 
közreműködésével a Reggio di Ca-
labria-i Cineteca a városi filmklub 
Chaplin nevét viselő mozijában. 
Reggio di Calabriáról, — mint a 
magyar újságolvasók túlnyomó több-
sége — ezideig jómagam is csak 
annyit tudtam, hogy az olasz csiz-
ma legdélibb városa, szemben a 
szicíliai Messinával, és az utóbbi 
időben mindenekelőtt különböző, 
szélsőjobboldali, fasiszta megmoz-
dulásaival hallat magáról. (Ottlétem 
alatt a város hagyományos és impo-
záns körmenete alkalmából rendez-
tek kisebb tüntetést.) S mint meg-

tudtam, barátaink a többi között ép-
pen ezért tulajdonítottak különös je-
lentőséget ennek a rendezvénynek, 
mert Olaszország déli részébe és azon 
belül is éppen heggio-ba vitte el egy 
szocialista ország alkotásait. A hely-
beli filmklubmozgalom vezetői pe-
dig azért, mert ezzel a rendezvény-
sorozattal kívánták — új lendületet 
adva mozgalmuknak — megkezdeni 
a különböző jelentősebb nemzeti 
filmművészetek rendszeres bemuta-
tását. 

A filmhetet kitűnően rendezték 
meg. A városban nagy sárga plaká-
tok adták tudtul az eseményt, rész-
letes programot adva, és feltüntet-
ve a Dérietek árusítási helyeit. Ma-
gában a moziban pedig egy gondo-
san összeállított sokszorosított ki-
advány várta az érkezőket, okos be-
vezetővel, a filmek főcímlistájával 
és részletes tartalmával, valamint a 
rendezők íilmográfiájával. Meglepett 
ez a felkészültség és jólinformált-
ság. Megtudtam, hogy összeállítója 
Sebastiano di Marco professzor, a 
Cineteca vezetője és a helybeli gim-
názium angol tanára, évek óta — 
pontosabban azóta, hogy néhány 
esztendeje alkalma volt részt venni 
a Poretta Terme-i magyar filmhéten 
— szenvedélyes barátja és tanulmá-



vészetűnkkel kapcsolatban él az 
olasz közvéleményben és arról, hogy 
ez a kétféle érdeklődés, miként 
erősíti egymást: hogyan válik a 
film a magyar valóság követévé és 
képviseletévé és miként a magyar 
valóság a filmművészetünk iránti ér-
deklődés felébresztőjévé. Az idősebb 
és a középnemzedéket két kérdés 
foglalkoztatta filmjeinkkel kapcso-
latban: az egyház és az állam viszo-
nya, a vallásszabadság kérdése — 
ami a Fényes szelekkel kapcsolatban 
merült fel és mindenekelőtt az egyén 
önkifejezési szabadságának problé-
mája. (Korántsem véletlenül, hiszen 
a reakciós sajtó éppen ezekben a 
kérdésekben igyekszik leginkább 
torz képet festeni viszonyainkról.) 

De éppen a filmek adtak csattanós 
választ ezekre a kérdésekre, vagy 
módot a valóságos és megnyugtató 
helyzetismertetésre. Hiszen maguk 
a filmek, azok társadalomkritikája, 
közéleti elkötelezettsége nyújtott bi-
zonyítékot arra — s ezt a vita olasz 
résztvevői' érzékeny füllel konstatál-
ták —, hogy a magyar film milyen 
szabadon beszél életünk valóságos 
kérdéseiről. Nem egy olasz hozzá-
szóló hangoztatta, hogy éppen ez a 
társadalmi felelősségtudat aẑ  amely 
filmjeink értékét számukra elsősor-
ban megadja, és vetette össze saját 
filmgyártásuk helyzetével, amelyben 
sokkal ritkább ez a közéleti feladat-
vállalás, és sokkal nagyobb nehézsé-
gekkel kell megküzdenie. 

A fiatalokat elsősorban a szocia-

nyozója filmművészetünknek, rend-
szeresen figyelemmel kíséri az olasz 
és angol szaksajtóban eseményeit és 
alakulását, és már Poretta Termé-
ben elhatározta, hogy szülővárosá-
ba is elhozza filmjeinket. 

A műsoron —, amelyet meghatá-
roztak a filmek megszerzési lehető-
ségei is — két sorozatban a követ-
kező filmek szerepeltek: a bemuta-
tó előadásokon Jancsó Fényes sze-
lek-je, Fábri Tóték-ja, Sándor Pál 
Sárika, drágám-ja, Bacsó Kitörése, 
Gyöngyössy Meztelen vagy-ja szere-
pelt, az úgynevezett retrospektív so-
rozatban Makk Ház a sziklák alatt-
ié, Jancsó így jöttem-je, Fábri Húsz 
órája, Kovács Falak-ja. Rövid- és 
dokumentumfilm-gyártásunkat Kis 
József Budapestje, Czigány Tamás 
Máté passiója, Huszárik Elégiája, 
Czigány Tamás Vietnamért-ja és Lu-
gossy László Különös melódiája kép-
viselte. Mint látható a bemutatott 
filmek széles körben reprezentálták 
filmművészetünk irányzatait, törek-
véseit és kiváló alkalmul szolgáltak 
a késő éjszakába nyúló vitákra, ame-
lyeken a város vezető értelmisége és 
főleg ifjúsága vett részt, s amelyen 
a filmkritikát Fernaldo di Giammat-
teo, az olasz filmfőiskola tanára és 
én képviseltük. 

Ezek a viták egyszerre tanúskod-
tak arról a nagy érdeklődésről, 
amely hazánkkal és amely filmmű-
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lizmus építésének problémái érde-
kelték, azon belül is az ifjúság és 
mindenekelőtt a munkásosztály hely-
zete. Bacsó Kitörése, Sándor Sárika, 
drágámja, Kovács Falakja nyomán 
szinte záporoztak a kérdések a ve-
zetők és vezetettek viszonyával, az 
új gazdasági mechanizmussal, az if-
júsági törvénnyel, a fiatalság szel-
lemi-politikai orientációjával, lehe-
tőségeivel, életükkel, életformájuk-
kal kapcsolatban. S ha voltak is túl-
zó, álbalos állásfoglalások — kisebb 
mértékben mint megelőzően Poretta 
Termében, vagy Poitiers-ben — a 
többség megértette és elfogadta, hogy 
a szocializmus építésének szépsége 
éppen abban a harcban rejlik, ame-
lyet eszméi megvalósításáért folytat; 
hogy a szocializmus nem probléma-
és konfliktusmentes társadalom — 
ilyen csak az utópiában létezik —, 
hanem olyan társadalmi rendszer, 
amely tudatos erőfeszítésekkel, és 
cselekvéssel az össznépi érdekeket 
szem előtt tartva oldja meg folyama-
tosan a maga problémáit. S ebben a 
folyamatban épít a művészetek, s 
köztük nem utolsó sorban a film 
kezdeményező, problémafeltáró sze-
repére. Érdekes volt tapasztalni, 
hogy az egyes alkotások megítélésé-
ben tulajdonképpen ugyanazok az 

álláspontok ütköztek össze, amelyek 
a hazai állásfoglalásokat is jellemez-
ték, és különösen tanulságosak vol-
tak azok a párhuzamok, amelyekben 
saját helyzetüket vetették össze a mi 
viszonyainkkal. Sokan magyarorszá-
gi utazásuk emlékét elevenítették 
fel, mások egy ilyen utazás lehető-
ségeiről érdeklődtek. Ellenséges 
megnyilvánulásokkal nem találkoz-
tunk. 

A filmhét rendezői, és általában 
barátaink megállapították, hogy a 
rendezvény nemcsak kulturális, de 
politikai szempontból, az eszmék 
„szabad áramlása" szempontjából 
is mennyire hasznos volt. S hogy ez 
nemcsak barátaink véleménye, arról 
mindennél ékesszólóbban tanúsko-
dik, hogy a következő helyen, a 
basilicataci (lucaniai) Matera váro-
sában, ahol az Unitá helyi ünnepsé-
gei keretében kellett volna részt 
vennem Jancsó Fényes szelekje, és 
Fábri Tóíékja bemutatásán és vitá-
ján, a rendőrség formai okokra hi-
vatkozva betiltotta a vetítésüket. Be 
kellett érnünk egy konzultációval 
összekötött beszámolóval a magyar 
kulturális helyzetről. De barátaink 
azt ígérték, hogy a következő hétre 
kiharcolják a filmek levetítését is. 
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