
A Koponyám ós a többiek 
MAR DEL PLATA-I BESZÁMOLÓ 

Révész György nem-
rég érkezett haza Mar 
del Platóból, ahol zsűri-
tagként vett részt a 
fesztiválon. Először 1963-
ban járt ott, akkor az 
Angyalok földje című 
filmje megnyerte a fesz-
tivál nagydíját. (Olyan 
versenytárs elől például, 
mint a Hosszútávfutó 
magányossága), és a Fip-
resci nagydíját. 1968-ban 
ismét meghívták a fesz-
tiválra, az Egy szerelem 
három éjszakája című 
filmjével, ekkor a leg-
jobb rendezés díját kap-
ta. 

Idén zsűritagnak hív-
ták meg Révész Györ-
gyöt, így versenyen kí-
vül mutatták be az Uta-
zás a koponyám körül 
című fi lmjét 

Először is erről és a 
magyar versenyfilm, 
Máriássy Félix Imposz-
torok című művének fo-
gadtatásáról beszélget-
tünk. 

— Örülök, hogy mó-
domban volt személye-
sen is megfigyelni, érzé-

kelni az Utazás a kopo-
nyám körül külföldi fo-
gadtatását — mondta 
Révész György. — Hi-
szen itthon is sokat töp-
rengtünk rajta; vajon 
azok, akik nem ismerik 
Karinthyt, megértik-e, 

ik-e majd a filmet. 

Jelenet Anthony Harvey: 
Téli oroszlán című filmjé-

ből 

A Fellini: Salyricon cimti 
film ecylk jelenete 



Joaquim Pedro de Andrade brazil rendező nagydíjas filmjének, a Macunaima-nak 
egyik jelenete 

Ügy tapasztaltam — s 
hallom, itthon is ilyen a 
fogadtatása — megsze-
rették és megértették 
azok is, akik nem olvas-
ták Karinthy műveit. 
Megértették a kort, egy 
magyar író vívódásait, 
szembenézését élettel, 
halállal, emberekkel és 

emberséggel. De öröm-
mel tapasztaltam: kül-
földön is, többen mint 
ahogyan hinnénk, olvas-
ták Karinthyt, például 
spanyolul is. Ami az 
lmposztorok-at illeti, 
nehéz mezőnyben, har-
minc, a világ minden 
tájáról kiválasztott film 

között indult a verseny-
ben. A közönség és a 
kritikusok szívesen fo-
gadták. Sajnos, a zsűri-
ben, a szavazásnál alul 
maradt. Máriássy Félix-
nek nagy, személyes si-
kere volt, sokat írt róla 
a naponta megjelenő 
fesztiválújság. interjú-

Jelrnet Lindsay Anderson: H a . . . című filmből 



kat készítettek vele, s 
meghívták őt fontos, fő-
iskolai oktatással kap-
csolatos értekezletre. 

— Tulajdonképpen 
milyen fesztivál a Mar 
del Plata-i, hová helyez-
né a nemz"tközi feszti-
válok között? 

— Örülök ennek a 

kérdésnek, mert leg-
alább visszakérdezhetek. 
Nem tudom, milyen in-
formációból meríti a 
Filmkultúra azt a meg-
állapítását, hogy ez a 
legüzletibb szellemű 
fesztivál. Nálunk szeret-
nek skatulyázni, sokszor 
nem törődve az idő 

múlásával és a dolgok 
változásával. Hogy csak 
a Mar del Plata-i pél-
dánál maradjak. Évek-
kel ezelőtt még olyan 
szigorú volt a cenzúra 
Argentínában, hogy a 
két nagydíj ellenére öt 
év telt el, amíg engedé-
lyezték az Angyalok 

Dirk Rogarde és Ingrid Thulin. Visconti: Istenek alkonya című filmjében 

Peter O'Toole és Katherine Hepburn a Téli oroszlin-ban 



Edouardo Molin&ro: Nagybácsim, Benjamin cimú francia filmjének egyik jelenete 

földje bemutatását. A 
művészek erélyes fellé-
pése folytán már például 
nincsen cenzúra. Rokon-
szenvesnek tartom a 
zsűri elnökének kijelen-
tését: minthogy a feszti-
vál bármilyen díja bi-
zonyosfajta ajánlást je-
lent a közönségnek, rossz 
film még jó színészi ala-
kításért sem kaphat dí-
jat. 

— Milyenek a most 
díjazott filmek? 

— Egy brazil film, a 
Macunaima kapta meg-
érdemelten a nagydíjat, 
rendezője Joaquim Ped-
ro de Andrade. Ez a — 
művészileg a legtöbb 
újat hozó alkotás, köny-
nyed, szellemes, bravú-
ros humorú, a mesevi-
lág merész elemeit sem 
nélkülöző film, fájó tár-
sadalmi problémákat is 
érint. Arról szól a mese. 

Tomanck Nándor az 
Imposztorok ban 

hogy egy néger harminc 
évesen születik, két test-
vérével nekiindul a vi-
lágnak, ő fehérré válto-
zik, testvérei feketék 
maradnak A legjobb 
rendezés díját az ameri-
kai Utolsó nyár rende-
zője, Frank Perry kap-
ta. És most szeretnék 
egy másik tévhitet el-
oszlatni. Még mindig 
gyakran hivatkoznak ná-

lunk esztéták és kritiku-
sok Hollywood elavult-
ságára. Azt hiszem, ide-
je lenne felismernünk, 
hogy ez a megállapítás 
is elavult. Jelentős új 
filmművészek dolgoznak 
ma Hollywoodban, akik-
nek művészete csupán 
annyiban rokon a régi-
vel, hogy ezek a mai fia-
tal amerikai rendezők 
is nagy szakmai tudással 



rendelkeznek. Az Utolsó 
nyár valóságos rendezői 
és színészi bravúr. Tör-
ténete a filmnek csupán 
annyi, hogy gazdag fiatal 
fiúk és lányok egy diva-
tos szigeten töltik vaká-
ciójukat, jól élnek, sokat 
játszanak, bolondoznak. 
A szüleiktől mindent 
megkapnak, amit meg 
lehet vásárolni, csak azt 
nem, ami ezenkívül kell, 
és ez hiányzik a legjob-
ban: gyöngédséget, sze-
retetet, törődést. A film 
bizonyos mértékig fel-
veti az egész amerikai 
társadalom problémáit, 
szülők és gyermekek 
kapcsolatait. 

— Egy másik amerikai 
film A zöld évek, rende-
zője Alan. J. Pakula, 
női főszereplője: Liza 
Minneli kapta a legjobb 
női alakítás díját. Mint 
az Utolsó nyár szereplői-
nél, itt is megfog a szí-
nészek rendkívül elmé-
lyedt játéka, érződik: 
nem annyira a rendező 
elképzelései dominálnak, 
hanem belülről ábrázol-
ják a fiatalokat, meré-
szek és riadtak, kedve-
sek és kegyetlenek, em-
beriek. Meghatóan ked-
ves jelenet, amikor egy 
fiatal fiú és lány először 
talál egymásra egy mo-
telben. Ennek a filmnek 
is erős a kritikai hangja; 
okos, emberi mondani-
valója van. 

— Egy egyébként nem 
túlságosan új és érdekes 
olasz film; a Pepe ko-
misszár főszereplője Ugo 
Tognazzi kapta a legjobb 
férfialakítás díját. A 
film rendezője, Ettore 
Scola egy kicsit fáradt 
dolce vitát vitt a vá-
szonra rutinos rendezés-
sel. Hogy néhány szót a 
nem díjazott filmekről 
is beszéljek; gyöngén 
sikerült az erősen reklá-
mozott olasz Medea Ma-

ria Callasszal a főszerep-
ben. Érdekes volt a 
Claude Tillier klasszi-
kus. XV. Lajos korában 
játszódó regényéből ké-
szült Nagybácsim, Ben-
jámin — francia és 
szovjet filmváltozatát 
megnézni. A francia vál-
tozat rendezője Edouard 
Molinaro, könnyed, ze-
nés szabvány kalandos 
filmet készített az 
anyagból. A szovjet ren-
dező: Danelia — grúz kör-
nyezetbe adaptálta a tör-
ténetet, ügyesen, hangu-
latosan. A szovjet rende-
zés kétségkívül nagyobb 
igényű volt, mint a 
francia. Érdekes volt 
John Schlesinger film-
je, az amerikai Éjféli 
cowboy, az angol Mi-
csoda szép háború, Ri-
chard Attenborough al-
kotása. És végül szeret-
ném még egy nagy él-
ményemet elmondani. 
Miután sokat hangoztat-

juk. hogy a televízió 
milyen konkurrenciát je-
lent a filmeknek, öröm-
mel láttam Mar del Pla-
tában a mozik előtt 
hosszú sorokban várako-
zó közönséget. 

Igaz. a fesztivál ver-
senyen kívül bemutatott 
filmjei között is olyan 
érdekes alkotásokban 
gyönyörködhettünk, mint 
az angol Téli oroszlán, 
Anthony Harvey rende-
zésében; továbbá a már 
nálunk is bemutatott Ha 
— aratott ott is nagy si-
kert. Fellini Satyricon-
ja, Bunuel Tejút-ja, Vis-
conti világsikerű filmje, 
az Istenek alkonya, a 
román Kanári és a hó-
vihar — csupa olyan al-
kotások, amelyek meg-
erősítettek abban a meg-
győződésemben, hogy a 
tévé csak a rossz filmek-
nek konkurrencia. 

PONGRACZ zsuzsa 

Maria Callas, — Pier Paolo Pasolini: Medea című Hím-
jének főszereplője 


