
VENDÉG OLASZORSZÁGBÓL 
- BESZÉLGETÉS GUIDO ARISTARCOVAL -

Az olasz neorealizmus egyik elin-
dítója a haladó szellemű Cinema 
folyóirat volt. Majd mindegyik je-
les olasz rendező ennél a folyóirat-
nál kezdte kritikusként. Itt műkö-
dött Guido Aristarco is. ö azonban 
1945 után nem lett rendező; kritikus 
maradt. 1942-ben, a második világ-
háború és a fasizmus tetőpontján az 
akkori velencei filmfesztiválról írott 
cikkében kifejtette, hogy a fesztivál-
nak nem a háborús német és olasz 
filmek, hanem Dovzsenko, Ejzen-
stein, Flaherty ott bemutatott film-
jei az igazi maradandó alkotásai. 
Bátor cikk volt: ez a bátorság, ez 
a köntörfalazás nélküli fogalmazás 
Aristarcónak ma is sajátja. "Embe-
rek a havason* című filmünket is 
lelkes kritikával üdvözölte. 1952-ben 
megalapította az Űj Cinemát, ola-
szul: Cinema Nouvo című filmszak-
lapot, amelynek máig szerkesztője. 
Ez a milánói folyóirat az olasz 
szakirodalom legszenvedélyesebben 
vitázó, leghaladóbb filmlapja. So-
kat foglalkozik magyar filmproblé-
mákkal, a nyugati szaksajtóból leg-
többet, Szerkesztője, több alapvető 
jelentőségű szakkönyv szerzője — 
például: A filmelméletek története, 
melyet a Filmtudományi Intézet sok-
szorosítva magyarul is kiadott — 
számos filmfesztivál zsűritagja, Gui-
do Aristarco egy hétre vendégünk 
volt. 

Kezdjük talán beszélgetésünket az 
olasz filmművészettel. Aristarco ós 
általában a Cinema Nuovo köre elé-
gedetlen a mai olasz filmmel. 

— Lényegében kétféle filmirány-
zat van ma Itáliában — mondotta. 
— E kettőn belül is újabb kétféle 
árnyalat. Egyik irányzatot raciona-
listának, másikat irracionalistának 
nevezném. A racionalista filmművé-
szek haladottabb gondolkodásúak, 
ábrázolásmódjuk realista, a társada-
lom igazi problémáit igyekeznek fel-
tárni. Meseszövésük, drámai cselek-
ménybonyolításuk azonban hagyo-
mányos. E rendezők legkiválóbb 

képviselője Luchino Visconti. Ide-
számítom az olyan típusú fiatal ren-
dezőket is, mint például Francesco 
Rosi ("A kihívás*, a "Salvatore Giu-
liano* rendezője). Viscontit azonban 
legújabb filmjében leterítette az 
amerikai tőke. Ez a film "A párduc«. 
Ne legyen félreértés, "A párduc* 
nagyon jó film, rendezése kiváló. 
Ez Viscontinál szinte természetes. 
De nyugtalanító, hogy azért még — 
és már! — Visconti is kénytelen volt 
megalkudni az amerikai tőkével: 
jobban ragaszkodott a regényhez, 
mint szeretett volna, nem úgy fedte 
fel a szicíliai nemesség hibáit, amint 
szerette volna s ami a véleménye: 
ábrázolása általában kritikai realis-
ta, s ez a "Rocco és fivérei«-hez ké-
pest visszalépés. Meg kellett alkud-
nia a színésszel is: Burt Lancester 
kiváló színész, de kétségtelen, hogy 
típusában nem 'szicíliai nemes. 

Az irracionalistának nevezett ren-
dezők közül a legjelesebb Antonioni 
és Fellini. Antonioni filmjei nem 
vallásosak, ö a polgári élet válsá-
gát ábrázolja; de ez a válság tár* 
sadalmi gyökerein túl Antonioninól 
— részben a modern regény hatásá-
ra — irracionálisán erőinken túli 
válság; az ember végzetesen magá-
nyos, magánya gyógyíthatatlan be-
tegség. >iAz éjszaka* házaspárja, "A 
barátnők* üzletasszonya és barátnői 
magányos bolygókként köröznek 
egymás körül. Fellini — Antonioni-
val szemben — ugyanezt a végzetes 
magányosságot a vallásosságban old-
ja fel. A társadalomban magára ma-
radt ember egyedül istennél talál 
vigaszra. Csak isten az, akivel gond-
jait közölheti s aki megérti. Fellini 
filmjeinek befejezéseiben vagy tény-
leg, vagy jelképesen térdreborul a 
főhős az isten előtt, s a vele való 
egyesülésben leli meg boldogságát. 
("Az országúton*, "Cabiria*, "Az 
édes élet*.) Mindez nem jelenti azt, 
hogy Fellini nem bírálja a maga ko-
rának vallásosságát, annak merevsé-
gét, ürességét, múltszázadi áhítati 
formákhoz való csökönyös ragaszko-



dását. Nem érdektelen azokban szem 
előtt tartanunk, hogy Fellini atyai 
jó barátja és minden filmjének első 
kritikusa a házivetítőben az a Mon-
tini bíboros, aki jelenleg VI. Pál 
pápa néven uralkodik. Mint aho-
gyan Ermanno Olmi fiatal rendező-
nek "A munkahelye című filmje is 
a kapitalista üzletszervezést bírálja 
ugyan, de éppen úgy belülről, mint 
Felliná a katolicizmust; tehát refor-
mer és nem forradalmár, mint so-
kan hinni szeretnék. Egyébként Ol-
mi filmjét a leggazdagabb tőkés vál-
lalat finanszírozta, forgatókönyvét 
pedig egy jezsuita szerzetes írta. 
Fontos dolog szem előtt tartanunk 
egy film létrejöttének gazdasági 
alapjait is, Visconti »Párducá«-tól 
Olmi filmjéig, mert az mindig el-
igazít vitás kérdésekben és mindig 
megmagyarázza a film egyes prob-
lémáit. 

A magyar filmről kedvező véle-
ményt alakított ki Aristarco. Véle-
ményének lényege, hogy míg koráb-
ban a magyar filmművészet erényei-
vel és egyes kimagasló alkotásaival 
együtt is provinciális volt, melyhez 
az »ahhoz képest-_ mércével lehetett 
csak közeledni, addig meglepetés-
ként érte, hogy az általa itt, most 
látott magyar filmek azt mutatják: 
a hibák, problémák és fogyatékos-
ságok ellenére a magyar filmművé-
szet megérett; a szigorú 'bíráló, ha 
bírál is, de nem kénytelen az "-ah-
hoz képest- mércét elővenni. A ren-
dezők mesterségbeli tudása imponá-
ló, bár gondolataik gyakran neves 
külföldi rendezők gondolatainak is-
métléseként hatnak rá, ráadásul szá-
mára meglepő módon, például az 
olasz irracionalista rendezők ismét-
léseként. »-Űgy látom — mondotta — 
Antonioni megérkezett Magyaror-
szágra, bár, mint mondják, még 
egyetlen filmjét sem vetítették it-
ten.- A közeljövőben terjedelmes 
cikket szándékozik írni filmművé-
szetünkről a Cinema Nuovo-ba. 

— A látott filmek közül a "-Pár-
beszéd- és az "Oldás és kötés- tet-
szett legjobban. Müvei a "-Pár-
beszéd—et, mint közölték velem, 
még nem mutatták be, erről rész-
letesen nem nyilatkozom. Az "Ol-

dás és kötés—ben azt méltányolom, 
hogy a modern filmművészet új for-
mai megoldásait alkotó módon alkal-
mazza a magyar viszonyokra, a for-
ma számára nem cél, hanem a ren-
dezőt érdeklő eredeti és csak sajá-
tosan egy szocialista országban lé-
tező probléma elérésének eszköze. 
Ezért még az olyan feltűnő hasonla-
tosság sem bántó, bár szerintem két-
ségtelen és tagadhatatlan, mint az 
"Oldás és kötés- siratóíal-jeleneté-
nek és »Az éjszaka- fal-jelenetének 
szinte mértani pontosságú egyezése. 
Az "Angyalok földje- igényes, szép, 
tehetséges alkotás, de számomra 
annyira a harmincas évek francia 
nyomorromantikájának jegyében fo-
gant, hogy nem tudok szabadulni at-
tól a véleményemtől, hogy ilyent 
már gyakran és régebben is láttam. 
"Az utolsóelőtti ember- tehetséges 
rendező játéka, melyben rendezői 
felkészültségét nem annyira a drá-
ma és a probléma kibontására, mint 
inkább lélektani finomságok kallig-
rafikus megrajzolására használja fel. 
A "Legenda a vonaton« előtt kicsit 
értetlenül állok, szerintem alig több 
a rózsás munkáséleteket ábrázoló 
többi filmeknél. Talán a dialógusait 
nem értettem jól. A kisfilmek közül 
legjobban tetszett a "Cigányok-, 
mert egy élő és kínzó problémát vet 
fel őszintén, segíteni akarva és nagy 
művészi erővel. Magam is találkoz-
tam kéregető cigányasszonnyal a 
Margitszigeten. Tetszett a "Variá-
ciók- is; a "Te« azonban szerintem 
üres formai játék csupán. 

Aristarco véleménye gyakran 
élénk vütát váltott ki a társaságában 
időző filmművészekből, különösen, 
amikor e gondolatok kifejtésére na-
gyobb nyilvánosság előtt került sor, 
így például a Filmművész Klub he-
lyiségében. Vitatkoztak mind az 
olasz, mind a magyar filmek általa 
kialakított értékeléséről. Tény azon-
ban, hogy e kiváló és velünk rokon-
szenvező esztéta véleményét min-
denképpen érdemes megszívlel-
nünk. 

NEMESKÜRTY ISTVÁN 


