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MAGYAR ÉS FRANCIA FILMEKRŐL 
— F R A N C I A S Z E M M E L 

Michel Estéve munkája: napi 
nyolc órán át tartó nehéz, felelős-
ségteljes adminisztráció a nagy 
francia napilap, a Figaro szerkesz-
tőségében. A hobbyja és kedves má-
sodállása a film; egyik szerkesztője a 
negyedévenként megjelenő, százhar-
minc—százötven oldalas Études Ci-
námatographiques-nak. Két okból is 
örült a FIPRESCI kongresszusnak: 
végre, feleségével együtt megismer-
hette kicsit alaposabban Budapestet 
is, és a magyar filmeket is. Ez utób-
biak Jancsó Szegénylegények-jének 
párizsi nagy sikere óta érdeklik 
rendkívülien. Az első napokban lá-
tott magyar filmek igazolták vára-
kozását. 

Francia pontossággal, tiszta logi-
kával fejtegeti az eddig látottak 
alapján kialakult véleményét 

— Jancsó Miklós és Kovács And-
rás filmjei politikusak. Ez a voná-
suk, nekünk franciáknak, annál is 
inkább izgalmas, mert nálunk alig-
alig készítenek kimondottan politi-
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kai tartalmú filmeket. (Szeretném 
megjegyezni már most: a második 
világháborúról, vagy akár a német 
megszállók ellen folytatott harcok-
ról szóló filmeket nem sorolom a 
politikai filmek közé, ezek: törté-
nelmi filmek.) Jancsó és Kovács 
filmjei viszont éppen azért moder-
nek, mert politikusak, mert úgy mu-
tatják be a történelmet, hogy — 
minden didakükus jelleg nélkül — 
mai állásfoglalásra kényszerítik a 
nézőt, anélkül, hogy a rendező véle-
ménye túl erős hangsúlyt kapna. S 
mindezt egy rendkívül esztétikus, 
művészi keretben. 

— Más kategóriába sorolnám — 
fejtegette tovább Michel Estéve — 
Gaál István Keresztelő című film-
jét. Az asszociációk, a jelen és a 
múlt, a képzelet és valóság kevere-
dése mély benyomást tett rám. Nyil-
ván hatott a rendezőre Marcel 
Proust regénysorozata, Alain Res-
nais filmjei, de mindig csak hatást, 
sohasem szolgai másolást véltem 
felfedezni. Nagyszerűen oldja meg 
a múltbeli képek felidézését, nem 
törődve az időrendűséggel, ahogyan 
a jelen megkívánja. Hiszen ugyan-
azt a férfit például előbb látjuk ka-
masznak, és csak azután kicsi gyer-
meknek, de ez csöppet sem zavaró. 

— A Bohóc a falon, s a Nyár a 
hegyen viszont — folytatta Michel 
Estéve — a maguk lendületes fiatal-
ságával, frissességével a tíz év előtti 
francia ú j hullámot, és az olasz neo-
realizmust idézik kicsit, — magyar 
módon. 

Szívesen, bár kicsit szomorúan 
beszél a francia filmről. 

— A tíz évvel ezelőtt forradalom-
szerűen betört ú j hullám sajnos el-
akadt. Annyi jót mindenesetre ha-
gyott maga után, hogy a moziláto-
gató közönség egy része megta-
nulta: nemcsak sztárok, — rendezők 
miatt is érdemes egy filmet meg-
nézni. A legélőbb, s a közönséget 



még ma is legjobban vonzó valami-
kori újhullámos rendező, aki annak-
idején forradalmasította a filmnyel-
vet: Jean-Luc Godard. Nem újhul-
lámos, kicsit régebbről indult, de 
szerintem a francia filmművészet 
egyik legmarkánsabb egyénisége 
Alain Resnais. ö az — az egyetlen 
úgyszólván —, aki politikai kérdé-
seket feszeget filmjeiben: a Japánra 
dobott atombomba a Hirosimában, 
az algíri háború a Muriel-ben, vagy 
a spanyol kérdés legutóbbi, Vége a 
háborúnak című filmjében. Resnais 
most — Szeretlek, szeretlek! címen 
készít ú j filmet, a hírek szerint 
résztvesz vele a cannesi fesztiválon. 

— S utoljára, de távolról sem 

utolsósorban említeném Róbert 
Bresson nevét, aki Godardra is ha-
tott, s aki több mint húsz éve hoz 
állandó izgalmas, új, művészi meg-
lepetéseket a francia f i l m b e . . . A 
fiatalok közül sokat várunk René 
Alliot, a Méltatlan öreg hölgy ren-
dezőjétől, legújabb fi lmje Az egyik 
és a másik jóval többet ígér a kom-
mersz sikereknél. . . 

A beszélgetést itt abba kellett 
hagynunk, mert a FIPRESCI vita 
folytatódott, Michel Estéve nem 
akar_semm.it mulasztani; az Études 
Cinématographiques egyik legköze-
lebbi számát ugyanis teljes egészé-
ben a magyar filmnek kívánja szen-
telni. PONGRÁCZ ZSUZSA 

A „DIALÓGUS" FILMEN 
A budapesti FIPRESCI-konferen-

cia egyik érdekes és jelentős ven-
dége volt Lucio Settimo Caruso, az 
olasz filmkritika ismert képviselője, 
aki a Rocca című katolikus folyóirat 
rovatvezetője, valamint a Pro Civi-
tate Christiana nevű katolikus kul-
turális szervezet filmszekciójának 
vezetője. Készséggel válaszolt kérdé-
seinkre, hiszen szervezetük egyik 
kezdeményezője Olaszországban a 
katolikusok és a kommunisták kö-
zötti eszmecserének. 

— Néhány éve rendszeresen fo-
lyik ez a dialógus, amelynek szerepe 
és lehetősége véleményünk szerint 
egyre nagyobb — mondotta. — A 
világ mai helyzetében, amikor fe-
nyeget a háború veszélye, s amikor 
az összes jóakaratú emberek — le-
gyenek bár katolikusok, más vallá-
súak, vagy hitetlenek — a békére 
vágynak, ez az alapvető érdekünk és 
célunk azonos. A pápa legutóbbi be-
szédével például, amelyben élesen 
elítélte a vietnami bombázásokat, 
őszintén egyetértett a világ minden 
jóakaratú embere, lett légyen bár-
milyen vallású, avagy materialis-
t a . . . A katolikusok és a marxisták 
közötti közeledést, az eszmecserét 
egyébként nagyszerűen szolgálhatja 
a művészet, amely — legjobb alko-
tásaiban — egyetemes, tehát minden 
emberhez szól. Egyebek között ezért 
is jöttem nagyon szívesen erre a 

rendkívül érdekes budapesti konfe-
renciára. 

— Milyen magyar filmeket ismer 
és milyen benyomásokat szerzett 
most a legújabb magyar filmművé-
szetről? 

— Tavaly legnagyobb élményem 
Szabó István filmje, az Apa volt. A 
moszkvai fesztiválon láttam, s hosz-
szú cikket is írtam róla a Rocca 
augusztusi számában. Azt hiszem, a 
közelmúlt egyik legjelentősebb 
filmje. Őszinte, tiszta, erőteljes és 
nagyhatású mű, amely mentes min-
den üres retorikától. Azért is tartom 
jelentős alkotásnak, mert gyökere-
sen különbözik azoktól a keleti or-
szágokban készült filmektől, ame-
lyek régebben eljutottak hozzánk, és 
amelyek olyanok voltak, mint a ka-
tolikusnak álcázott, rossz, ál-vallá-
sos filmek — a szentek életéről ké-
szült retorikus munkák, vaey leg-
újabban a Bibliából készített DeLau-
rentiis-féle kommersz filmváltozat, 
amelyről egyébként nagyon éles kri-
tikát írtam folyóiratunkban —; el-
lenben az Apa valódi, hús-vér em-
bereket mutat be. Meggyőződésem, 
hogy a marxizmus és a vallás — 
végső soron, elméleti szinten — so-
hase találkozhat; annál inkább az 
ember felfedezésében. Az emberi 
élet végcéljának megítélésében el-
térőek a nézeteink, ám a kiindulási 
alap közös: a valóságos ember va-



lóságos problémáinak kutatása. A 
mai, igazi katolicizmus régen nem 
azonos már azzal a régi, konzervatív 
vallásfelfogással, melyre a feudaliz-
mus szelleme nyomta rá bélyegét; 
a mai katolicizmus a humanizmus 
alapján keresi a megoldásokat a 
mai ember problémáira . . . Vissza-
térve a magyar filmművészetre: 
azok közül, amelyeket régebben lát-
tam, nagyon tetszett a Gyerekbeteg-
ségek, s Fábri Zoltán hozzánk elju-
tott ú jabb filmjei: a Húsz óra és az 
Utószezon, amely Velencében egye-
bek között a Cinéforum díját is el-
nyerte, éppen a mi szervezetünktől 
frissiben. 

— Most itt, Budapesten, a Csilla-
gosok, katonák című Jancsó-film 
tette rám a legnagyobb hatást. Ke-
mény, tiszta, kegyetlenül következe-
tes és szép film ez, olyan mű, amely 
nagyon fontos a szentimentalizmus 
és az üres szószaporítás divatjának 
kiszorítása szempontjából. Mi na-
gyon nem szeretjük, és károsnak 
tar t juk azokat az édeskés filmeket, 
amelyek általában még mindig na-
gyon népszerűek; a szentimentaliz-
mus ugyanis megöli az érzéseket . . . 
Hallottam egyébként, hogy viták 
voltak itt a filmről, s ha jól értettem 
a lényeget, egyesek körülbelül az 
olyanfajta pozitív hőst hiányolták 

belőle, amilyet régebben a katolikus 
filmelmélet is elvárt a szentek éle-
téről készített filmektől. Mi már le-
folytattuk ezeket a vitákat, s noha 
vannak konzervatív katolikusok, 
akik még mindig az emberfeletti hő-
söket kedvelik, a mi álláspontunk 
szerint a valódi pozitív hősök min-
dig a hétköznapi, hús-vér, gyarló 
emberek . . . Még egy érdekes gondo-
latot ébresztett bennem ez a film 
katolikus szempontból. Amikor az 
első női aktot megláttam benne, azt 
hittem: íme, a magyar film is a le-
züllés, a pornográfia felé halad, 
akár az ú j csehszlovák film, amely 
néhány év előtti föllendülése után 
mostanában — véleményem szerint 
— a nyugati filmipar üzleties meg-
oldásait alkalmazza. A Csillagosok, 
katonák-ban azonban az akt nem 
morbid vagy szexuális képzeteket 
kelt, s mentes minden pornográfiá-
tól: szép, tiszta és igaz, művészi 
funkciója van a filmben, s nincsen 
semmi köze ahhoz az „ipari szexua-
litáshoz", amely elárasztja a nyu-
gati filmpiacot. 

— Az ön véleménye szerint mi-
lyen szerepe és lehetősége van — il-
letve kellene, hogy legyen — a film-
kritikának a közönségízlés fejleszté-
sében? 

— Olaszországban két fő válfaja 
van a kritikának: a népszerű tömeg-
lapokban és magazinokban közölt 
recenziók, valamint az elit folyó-
iratok elemző bírálatai. Mivel mind 
a nagy lapok, mind a folyóiratok a 
különféle tőkés csoportok ellenőr-
zése alatt állanak, aligha beszélhe-
tünk abszolút sajtószabadságról, te-
hát a kritika szabadságáról sem. Ez-
zel szemben a mi folyóiratunk, a 
Rocca — lévén a Pro Civitate Chris-
tiana orgánuma — független min-
den tőkés csoportosulástól, ezért itt 
mi több szabadságot élvezünk. Fo-
lyóiratunknak jelentős szerepe van 
az olasz szellemi életben, mert — 
bár a példányszámokat a folyóira-
tok konkurrencia-okokból nem szok-
ták közölni, ezért nincsenek pontos 
összehasonlító adataim — a mi több 
mint ötvenezres előfizetői létszá-
munk azt jelenti, hogy igen sok em-
ber véleményét sirkerül befolyásol-
nunk. 
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