
A Keserű kenyér alkotója 
O L A S Z O R S Z Á G I BESZÉLGETÉS GIUSEPPE SCOTESE-VEL 

Másfél hónap alatt több tucatnyi 
ú j filmet láttam Olaszországban, 
köztük jónéhány érdekes és tehetsé-
ges munkát, legemlékezetesebb mo-
ziélményem mégis egy dokumen-
tumfilm. Alkotója: Giuseppe Sco-
tese, nálunk eddig ismeretlen mű-
vész, bár az oLasz filmtörténet a neo-
realizmus dokumentum-iskolájának 
alapítói között tar t ja számon, nem-
rég pedig egy nemzetközileg ismertté 
vált, egész estét betöltő, rekonstruált 
dokumentumfilmet forgatott a nyu-
gat-európai fiatalság kábítószerfo-
gyasztásáról, ACID (Az érzelmek 
delíriuma) címmel. Legújabb műve, 
a Keserű kenyér most készült el, és 
tudomásom szerint még az idén eljut 
a hazai mozikba is. 

A kegyetlen kamera 

Ez a páratlanul érdekes és meg-
döbbentő dokumentumfilm volta-
képpen semmi újat nem mond, 
egyetlen ismeretlen adatot, vagy in-
formációt sem közöl a nézővel. Az 
újságolvasók rég tudják, micsoda vi-
lágprobléma az éhség; naponta hal-
lunk a rádióban és olvasunk a la-
pokban Latin-Amerika, Afrika, 
Ázsia fejletlen országainak élelme-
zési gondjairól, a nyomornegyedek-
ről, az éhező milliókról. Ezek a tes-
tetlen információk azonban legfel-
jebb tudatunkhoz szólnak — igazán 
átéletni az európai nézőkkel, milyen 
a valóságban az éhínség, az éhhalál, 
ez a film képes leginkább. A doku-
mentumfilm, a kegyetlen kamera 
nagy csodája ez: ahogyan az elvont 
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Felvétel Indiából 

ismeretéket személyes élményünkké 
tudja tenni. 

A Keserű kenyér valamennyi koc-
kája — a főcím alatt látható, re-
konstruált montázstól eltekintve — a 
hiteles valóságot rögzíti. Scotese fel-
kereste kamerájával Földünknek 
azokat a pontjait, amelyeikre a né-
zők túlnyomó töbhsége valószínűleg 
sosem jut el, s „egyszerűen" föl-
vette, amit látott. Ausztrália siva-
tag-vidékein nyomon követi, hogyan 
szerzi meg táplálékát egy — ősem-
beri viszonyok között élő — ember-
társunk, 1967-ben! A riói karnevál 
forgataga után együtt megy az egyik 
gyönyörű brazil táncosnővel, annak 
bidon-lakásába, s rögzíti az ott élők 
étkezését. Indiában felkeresi a lep-
ratelepeket, s hidegen pontos kísérő 
szöveggel kommentálja a lázítóan 
tényszerű felvételeket. Dél-Afrikáról 
éppily precíz, s szinte hihetetlen ké-
peikkel tudósít: mindaz, amit az 
apartheid szörnyűségeiről valaha is 
olvastunk, ezer szónál döbbeneteseb-
ben tárul elénk néhány méter film-
szalagon. A kényes gyomrú európai 
néző néha szeretné elfordítani a fe-
jét: nem, ezt nem lehet végignézni, 
midez egyszerűen nem lehet igaz. S 
noha eszünkkel tudjuk — sokszor 
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olvastuk szavahihető forrásokból —, 
hogy mindez, ami a képen elénktá-
rul, keserű valóság, szemünk mégis 
nehezen viseli el a látványt. Közben 
a kísérőszöveg közli az UNESCO 
statisztika hivatalos adatát: „mi-
alatt önök ezt a filmet végignézték, 
ez alatt a másfél óra alatt ennyi és 
ennyi ember halt éhen a Földön". 
(A pontos számot elfelejtettem, a 
sokkhatásra emlékszem csak — iszo-
nyúan nagy szám volt.) S ezzel vége 
a filmnek. 

ökölcsapás a néző arcába 

Ez a film: ökölcsapás a jóllakott 
néző arcába — mondta valaki a ve-
títés után. Ezzel kezdem a Scotese-
vel folytatott beszélgetést is, s a ren-
dező helyesel: 

— Pontosan ez volt a szándékom: 
a film eszközeivel arculcsapni, fel-
rázni közönyéből a „jóléti-társada-
lom" elégedett, s csak a maga leg-
szűkebb gondjaival-bajaival törődő 
kis- és nagypolgárait. Több mint tíz 
éve tanulmányozom az éhség világ-
problémáját. Különféle filmeket 
forgatva sokat utaztam a világban, s 
mert nemcsak a turista-paradicso-
mokban jártam, lépten-nyomon ebbe 
a jelenségbe ütköztem: az emberiség 
60 százaléka, 2 milliárd ember, éhe-
zik; az emberiség kétharmada éhín-
séggel (küzd, vagy alultáplált. Úgy 
éreztem, nem hallgathatok mindar-
ról, amit láttam; parancsoló szüksé-
gét éreztem, hogy a magam szerény 
eszközeivel tegyek valamit. Nyolc-
tíz évvel ezelőtt alakultak ki ben-
nem a film körvonalai, s megváló-



sítása során rengeteg nehézségbe üt-
köztem. Először is nem akadt olyan 
producer, aki finanszírozta volna a 
filmet. Létrehoztunk hát egy függet-
len produkciót, s 1964-ben elkezd-
tünk forgatni. Elég sok viszontagság 
után — amelyek közül csak egy, 
hogy Becsuán-földön például letar-
tóztattak, amikor azt fotografáltuk, 
hogyan bánnak a néger gyémántbá-
nyászokkal —, végül is elkészült a 
film. 

— Milyen módszerrel dolgoztak, 
és hogyan sikerült rögzíteni ezeket 
a döbbenetes jeleneteket? 

— Forgatócsoportunk mindössze 
három személyből állott: a rendező-
producerből, az operatőrből és egy 
asszisztensből. Angolul, franciául, 
spanyolul, portugálul beszélek, így 
helyi tolmácsokra is viszonylag rit-
kán volt szükségünk, és sikerült kö-
zelkerülnünk azokhoz az emberek-
hez, akiket fotografáltunk. Előzetes 
utazásaimból pontosan tudtam, hol, 
mit akarok felvenni, tehát konkrét 
terv szerint dolgoztunk. Persze, en-
nek ellenére is gyakran előfordult, 
hogy az egyik nap felvett anyagot 
másnap eldobtuk, mert sokkal kife-
jezőbb jeleneteket sikerült rögzíte-

A lepratelep elkülönítettjei 

nünk. összesen mintegy 40 ezer mé-
ter jó anyagot készítettünk, s ebből 
vágtuk össze a 3 ezer méteres kó-
piát. Tizenhat milliméteres filmmel 
dolgoztunk, többnyire rej tet t kame-
rával, de gyakran direkt módon, a 
szereplök tudtával és beleegyezésé-
vel. Az ausztráliai „ősemberekről" 
például úgy készítettük a felvétele-
ket, hogy egy helyi kísérővel, kis 
sportrepülőgépen mentünk a sivatag 
közepéig, s mivel kísérőnk jó vi-
szonyban volt az ott élőkkel, azok 
könnyen beleegyeztek a filmezésbe. 
A 16 milliméteres nyersanyagról op-
tikai úton készült el a normál-széles 
kópia. 

— Engedjen meg egy naiv kér-
dést: nem féltek ilyen testközelben 
fényképezni a leprásokat? 

— Indiában olyan gyakori a lep-
ra, hogy gyakorlatilag úgysem lehet 
védekezni ellene; egyébként sem 
olyan fertőző, mint Európában hisz-
szük, s azonfelül gyógyítható. Mint 
a filmben is elmondjuk: egyetlen 
tank árából akkora leprakórházat 
lehetne építeni, amelyben százak 
nyerhetnék vissza egészségüket. 

Esztétikai prekoncepciók nélkül 

— Milyen esztétikai elképzelések-
kel készítette ezt a filmjét? Mi a vé-
leménye a dokumentumfilm sokat 
vitatott modern irányzatairól, a ci-
néma vérité, a cinéma direct lehe-
tőségeiről? 

— Esztétikai meggondolások ke-
véssé érdekeltek, sőt az éveken át 
szorgosan megtanult filmes-szaikmát 
is igyekeztem elfelejteni, amikor a 
Keserű kenyeret forgattam. Csak a 
lényegre próbáltam koncentrálni. Ha 
üzleti, vagy úgynevezett művészi si-
kerre vágytam volna, nem ezt a fil-
met készítem el. Forradalmi film-
nek szántam, azt kívántam elérni, 
hogy minél többen töprengjenek a 
probléma megoldásán; egyszóval 
tenni akartam valamit. Az a véle-
ményem, hogy a mái nyugati mű-
vész egyetlen igazi feladata: forra-
dalmi hangulatot kelteni a nézőben 
az ellen a társadalom ellen, amely 
ezeket az állapotokat létrehozta. A 
gyarmatosítás szomorú „eredmé-
nyeit" kívántam a közönség elé tár-
ni. S az ellen a társadalmi rendszer 



Jelenet a Keserű kenyér-bői 

ellen lázítani, amely kenyér, illetve 
kenyértermelő eszközök helyett 
nyolchengeres luxusautókat, fegyve-
reiket és tankokat exportál az elma-
radott országokba, hogy a latifun-
diumok birtokosai fönntarthassák 
elképesztő uralmukat. 

A filmezés módszerbeli, esztétikai 
meggondolásai alig izgattak. Egyet-
len elvet követtem: csakis a hiteles 
tényeket, a reális valóságot rögzí-
teni; hol és mikor milyen módszer-
rel sikerült. Vannak a filmben álló-
fotók is: ahol a rejtett kamerát se 
használhattuk, parányi fényképező-
géppel dolgoztunk. A forma — vé-
leményem szerint — teljesen másod-
lagos, a lényeg a hitelesség, a töké-
letes tényszerűség. 

— Több éves munkája során mi-
lyen konklúzióra jutott: hogyan le-

het megoldani az éhség világproblé-
máját? 

— A filmben is elmondom, hogy 
bár nagyon szerettem volna, egye-
lőre, sajnos, még nem sikerült olyan 
helyszínre találnom, ahol a megol-
dás pozitív példáját fényképezhet-
tem volna. Ilyenformán a filmben 
nincsen képileg dokumentálva pozi-
tív példa, de a megoldás alapelvei 
közismertek: a latifundiumok fel-
számolása; a kizsákmányolás, a 
fegyverkezés megszüntetése, a javak 
igazságos elosztása — egyszóval; a 
világszocializmus. Ennek szükséges-
ségét és elodázhatatlanságát kívánja 
hirdetni a maga módján, a maga le-
hetőségeivel a Keserű kenyér. 

ZSUGÁN ISTVÁN 


