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Rómában alkalmunk nyílt beszélgetni az olasz film legújabb 
felfedezettjével, Roberto Faenzával. A gyorsan világhírűvé vált 
fiatal olasz rendező alább tolmácsolt gondolatmenetében számos 
vitatható mozzanat akad; nyilvánvaló, hogy meglehetősen egyolda-
lúan, sommásan és némi avantgarde túlfűtöttséggel fej t i ki nézete-
it, s valószínű, hogy az olasz diákmozgalom jelentőségét is eltúlozza 
kissé. Ám nyilatkozata nagyon jellemző egy fontos olasz szellemi-
művészi áramlatra, a legfiatalabb olasz fi lmes nemzedék gondol-
kodására, amelyet — úgy véljük — érdemes megismerni, s amelyre 
érdemes felfigyelni akkor is, ha nem mindenben értünk velük 
egyet. 

Ha az olasz filmgyártás legújabb 
eseményeiről érdeklődtem Rómában, 
előbb-utóbb mindenki a fiatal ren-
dezőket említette. 

— Fellini ma jd négy éve nem csi-
nált filmet — mondták sokan. — 
Antonioni London után most Ame-
rikába ment, valószínűleg ott for-
gat ja legközelebbi művét. Az idős, 
közismert mesterek nagyon kevés 
érdekes fi lmet produkáltak mosta-
nában. Ha a mai olasz film legér-
dekesebb alkotásaira kíváncsi, a fia-
talokra figyeljen. Bellocchio, Pucci-

ni, Mingozzi, Samperi f i lmjeit kell 
megnéznie. És mindenekelőtt Faenza 
első filmjét, az Escalation-t. Ez a 
fiatal rendező az olasz film legna-
gyobb felfedezése az idén. 

Ezeket a mondatokat tucatnyi 
kritikustól, rendezőtől és filmszak-
embertől hallottam Olaszországban, 
szinte azonos megfogalmazásban, s 
valamennyien hozzátették: nem vé-
letlen, hogy a legnagyobb fesztivá-
lokon is a fiatalok képviselik az 
olasz filmgyártást: cannes-i verseny-
filmjeik közül három is elsőfilmes 
rendező munkája . 

Roberto Faenza első játékfilmje, 
amely a legnagyobb kritikai- és mo-
zisiker az idén Olaszországban, az 
eredeti verzióban is angol címet vi-
sel, mert az olasz szövegben is an-
golul emlegetik a — kettős értelem-
ben használt — eszkalációt. A na-
gyon sok invencióval, fr iss szellem-
ben, mégis imponáló szakmai biz-
tonsággal megcsinált film gyilkos 
szatíra: egy fiatalember története, 
aki gyáros ap jának megutált nagy-
polgári életformája ellen a hippik 
életmódjával lázad, s akit apja fu r -
fanggal és erőszakkal próbál önma-
ga méltó utódává formálni. A fiúból 
egy kegyetlen gyilkosság végrehaj-
tása után félelmetesebb és gátlásta-
lanabb nagyiparos válik, mint azt 
apja legmerészebb — vagy legnyo-
masztóbb — álmaiban is elképzel-
hette. 

Llno Capolicchio, az Escalatlon egyik 
főszereplője 



Claudine Auger és Linó Capolicchio 

Az író-rendező Roberto Faenza 
nagyon vékony, sápadt fiatalember. 
Huszonöt éves, de húsznak sem lát-
szik. Mikor ajtót nyit, először azt 
hiszem, a rendező öccse fogadott. 
Tévedésemen csöppet sem csodálko-
zik; szerény, de — a Rómában is 
ritka méretű siker fényében —rend-
kívül magabiztos. Először pályakez-
désének történetéről beszélgetünk és 
arról, milyen lehetőségei vannak ma 
Olaszországban a pályakezdő fiatal 
filmművészeknek? 

— Nagyon nehéz a debütálni kí-
vánó fiatalok helyzete — mondja 
azonnal. — A producerek eleve ab-
ból a tévhitből indulnak ki, hogy a 
fiatalok olyan filmeket akarnak csi-
nálni, amelyek nem kellenek a kö-
zönségnek. A forgalmazók is kevés-
sé ismeri a valódi közönségigénye-
ket: azt hiszik, hogy a nézőket csak 
az ostoba és bárgyú kommerszfil-
mek érdeklik. Én két évig hurcol-
tam a hónom alatt az Escalation for-
gatókönyvét, míg végül akadt egy 
merész vállalkozó, aki pénzt adott 
az elkészítésére. Aztán a kész film-

mel ismét hónapokig kellett házal-
nunk, míg forgalmazót találtunk. S 
a film három hét alatt behozta a rá-
fordított összeget, miközben tucatnyi 
úgynevezett „közönségfilm" alapo-
san megbukott. 

— Ami eddigi pályafutásomat il-
leti, nagyon röviden elmesélhető. 
1964-ben végeztem a főiskolán, az-
tán két rövidfilmet forgattam. Majd 
másfél évig semmi munkám nem 
akadt, mert nem voltam hajlandó 
segédrendezőnek állni valami osto-
ba western vagy bárgyú szerelmes 
vígjáték forgatásához. A római 
Centro Sperimentale, ahol két évig 
tanultuk a rendezést, valójában nem 
sokat ér, mert nincs módja arra, 
hogy a gyakorlati munkában is se-
gítsen. A filmrendezői diplomával 
zsebében nyugodtan éhen is halhat 
az ember, ha nem hajlandó beállni 
abba az ipari taposómalomba, amely 
előbb-utóbb felőrli minden tehetsé-
gét és elképzelését. Minden évben 
kikerül egy-két tehetséges fiatal ren-
dező a főiskoláról; ám az a rengeteg 
ismeretlen név, amely az évi 250— 



300 olasz film túlnyomó többségé-
nek főcímlistáján a „rendező" cím-
szó alatt olvasható, általában jelleg-
telen dilettánsokat és iparosokat ta-
kar. Ezek az improvizált rendezők 
sokezer méter filmszalagot elhasz-
nálnak évente, de csak a nyersanyag 
érdemli meg a „film" elnevezést, a 
kész „mű" — nem. A producer meg-
veszi valamelyik bestseller filmjo-
gát, esetleg irat valamit néhány for-
gatókönyviparossal, aztán ehhez a 
szcenáriumhoz szerződtet néhány 
népszerű sztárt, majd megalkuszik 
egy ilyen „rendezővel" is, akinek 
nincs más dolga, mint legyártani a 
háromezer méteres filmtekercset. Ez 
az üzleti producer-rendszer az olasz 
filmművészet rákfenéje: úgyszólván 
lehetetlenné teszi, hogy azok a fiatal 
filmesek, akik valóban mondani 
akarnak valamit, szóhoz jussanak. 
Pedig az elmúlt években is bebizo-
nyosodott, hogy amikor valamelyik-
nek sikerült megvalósítania elképze-
lését a valódi fiatal rendezők közül, 
ezek alkotásai nemcsak kritikai si-
kert arattak, hanem a közönség is 
kíváncsi volt mindegyikre. Elég, ha 
csak Marco Bellocchio vagy Salva-

tore Samperi nevét említem példa-
ként; szerintem ettől a generációtól 
várható az olasz film megújulása. 
Azoktól a fiatal rendezőktől, akik a 
mai olasz társadalom valódi problé-
máiról csinálnak filmet. 

— S mi a véleménye a világhírű 
olasz mesterek: Fellini, Antonioni és 
a többiek helyzetéről? 

— Ha mi a mai olasz filmgyártás-
ról beszélünk, akkor ezen — sajnos 
— nem Fellinit, Antonionit vagy a 
többieket ért jük; ők természetesen 
kívül állanak azon a kategórián, 
amit az előbb elemeztem. De nézze 
meg az Unitalia 1967-es prospektu-
sát, amely felsorolja az összes, ta-
valy elkészült olasz filmet. Több 
mint 250 cím van benne, s a világ-
hírű olasz rendezők összesen legfel-
jebb 10—12 filmmel szerepelnek. En-
nek persze nemcsak az az oka, hogy 
a producerek-forgalmazók uralma 
megakadályozza a jó művek születé-
sét — mert a neves rendezőknek va-
lamivel könnyebb a dolguk velük 
szemben —, hanem az is, hogy ezek 
a mesterek kissé kiöregedtek a mai 
problémákból. Olaszország ezekben 

Jelenet Roberto Faenza filmjéből 



Lino Capolicchio 

a hónapokban olyan nagyarányú 
társadalmi megmozdulás korszakát 
éli, amilyenre 1944—45, az ellenállás 
óta nem volt példa. A diákmozga-
lomra gondolok, amelyet minden el-
lentmondásosságával együtt is rend-
kívül pozitív megmozdulásnak tar-
tok. Ezek a diákok világosan meg-
értették, hogy az a neokapitalizmus, 
amely a mai Olaszországot jellemzi, 
végérvényesen csődbe került: meg-
értették Vietnam jelentőségét, ment-
hetetlenül kiábrándultak az ameri-
kai „nagy társadalom" illúzióiból; 
leiismerték, hogy országunk gyakor-
latilag Amerika gyarmata — s ezek 
a fiatalok gyökeresen meg akarják 
változtatni ezt h társadalmat. Az 
idősebb olasz filmes generáció tag-
jainak többsége kívül áll ezen a 
mozgalmon, az életnek ezeken a va-
lódi problémáin. Fellini, Rossellini, 
vagy a neorealizmus mesterei ma 
nem tudnak bemenni az egyetemre, 
hogy a diákok között elvegyülve a 
maga valóságában átéljék ezt a moz-
galmat. Moraviát, amikor elment a 
római egyetemi-e. egyszerűen kifü-

tyülték. Fellini már évek óta nem 
találja önmagát; legutóbbi filmje, a 
Júlia és a szellemek halvány vissz-
fénye volt régi remekműveinek. An-
tonioni legutóbb angol filmet csi-
nált, s a Nagyítás után most Ameri-
kába ment forgatni; bár talán ő az 
egyetlen, aki leginkább képes a meg-
újulásra. De az olasz filmművészet 
újjászületése, meggyőződésem sze-
rint, csak a fiataloktól várható. 

— Ezek szerint ön úgy véli, hogy 
jelenleg válságban van az olasz 
filmművészet. 

— Nincs válságban, hanem a vál-
tozás korszakát éli: az öregek átad-
ják helyüket a fiataloknak. Évezre-
des törvényszerűsége ez az életnek 
és a művészetnek. Ezzel nem azt 
akarom mondani, hogy elképzelhe-
tetlennek tartom néhány jó és szín-
vonalas film születését, amit idő-
sebb rendező készít, de arról meg 
vagyok győződve, hogy a legizgal-
masabb, legmaibb és legéletszerűbb 
— tehát legpolitikusabb, legforradal-
mibb — filmeket a ma még névte-



len fiatal rendezők fogják elkészí-
teni. Vagyis közülünk azok, akik 
nem hagyják fölemészteni önmagu-
kat, tehetségüket és álmaikat az 
óriási apparátussal dolgozó és ha-
talmas anyagi vonzerőt gyakoroló 
olasz filmipar által, hanem rögesz-
mésen és következetesen mondják a 
maguk valódi gondolatait, s ráadá-
sul elég kitartásuk és szerencséjük 
is van ahhoz, hogy elképzeléseiket 
— a producerek és a forgalmazók 
ellenére — végül is megvalósíthassák. 
Hogy miként, arra, sajnos, nincsen 
recept: mindenkinek magának kell 
megvívnia saját harcát, s mindenki 
más-más úton-módon jut célba, ha 
célba jut. 

— Miért ilyen magányosak? Nincs 
semmiféle alkotói közössége a fiatal 
olasz filmeseknek? 

— Ennyire atomizálódott és el-
idegenedett ez a mai neokapitalista 
társadalom. Nem is ismerem szemé-
lyesen azokat a fiatal rendezőket, 
akiket mint lehetséges szövetségese-
ket említettem De a mai fiatalokat 
mór alig érdekli Fellini, Visconti 
vagy a többieknek a mai valóságtól 
idegen művészete. 

— Nem gondolja, hogy hagyo-
mány nélkül sosincs tartós megúju-
lás; hogy nem lehet ilyen egyszerű 
kézlegyintéssel elintézni mindazt, 
amit a filmművészet az elmúlt év-
tizedekben létrehozott? 

— Minden művészi forradalom tör-
vényszerű gyermekbetegsége ez Ám 
nagyon fontos pozitív tényező, hogy 
a mozgalom ellenzi és tagadja a mai 
kapitalista világrendszert, s annak 
retrográd kultúráját. S hogy mindez 
nem egyszerűen nemzedéki kérdés, 
azt jól bizonyítja, hogy Godard film-
jei például mindig érdeklik a fiata-
lokat, akkor is, ha esetleg szenvedé-
lyesen vitatkoznak vele. Godard 
benne él a mai nyugati valóságban 
— amitől számos nagyhírű filmren-
dezőnk, sajnos, elszakadt. S ha ko-
moly hiba lehet is a polgári kultúra 
legközelebbi hagyományának teljes 
megtagadása, talán mégsem vélet-
len, hogy lényegében ugyanaz törté-
nik Párizsban és Londonban, New 
Yorkban és Rómában. Az olasz diá-
kok fölismerték, hogy ú j és korszerű 
egyetemet — önmagában — nem le-
het létrehozni, csak ha magát az 

olasz társadalmat is megváltoztat-
ják; éppígy világos, hogy az ú j olasz 
filmművészet is csak egy ú j olasz 
társadalom talaján születhet majd 
meg. 

— Saját filmje, az Escalation, 
mégsem mutat ilyen tökéletes azo-
nosulást diákmozgalmuk mindent-
tagadó áramlatával, hiszen i f j ú taga-
dó hőséből félelmetesebb gyártulaj-
donos válik, mint megtagadott apja 
volt... 

— Az Escalation kétirányú elem-
zés és kritika: egyfelől a mai kapi-
talizmus raffinált és kifinomult 
módszereit mutatja be, amelyekkel 
korrumpálja és sa já t szolgálatába 
állítja megtagadói közül is azokat, 
akik nem elég erősek az ellenállásra. 
A film másfelől az olyan fiatalokat 
bírálja, akik végül is integrálódnak: 
egy eleinte talán komolyan gondolt, 
de nem elég következetes lázadás 
után elfogadják a játékszabályokat 
és beállnak a sorba. 

— Mire készül, mit forgat legkö-
zelebb? 

— Most, hogy első filmem sikert 
aratott, nekem személy szerint köny-
nyű a dolgom. Egy producer fehér-
blankettás szerződést ajánlott: vi-
szonylag kis költségvetésű filmre 
úgy adott pénzt, hogy a forgató-
könyvet sem kívánja elolvasni. Má-
sodik filmem címe: KsS. Talán ne-
héz lefordítani a címet, amely a mai 
olasz filmipart fogalmazza kémiai 
képletbe. A H az erőszak, az S a 
szexualitás, az erotika. Ez a két leg-
főbb hatáseleme a mai kapitalista 
üzleti filmgyártásnak. Ironikus film 
lesz egy olasz fiatalemberről, aki fel-
jön a fővárosba és it t abszurd dol-
gokba keveredik: ezek az abszurd 
dolgok azonosak mai olasz valósá-
gunk abszurditásaival: a vérrel, az 
erőszakkal, s a felfokozott szexuali-
tással. A filmet augusztusban kez-
dem forgatni, ismét teljesen isme-
retlen színészekkel, mert ezzel is 
cáfolni szeretném a kommerciális 
filmipar babonáit, s megint be sze-
retném bizonyítani, hogy nemcsak 
az elkényeztetett sztárok nevére 
megy be a közönség a moziba, ha-
nem a gondolat, a mondanivaló a 
filmművészet legfőbb vonzereje. 
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