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MUNKATÁRSUNK BESZÁMOLÓJA A NEW YORK-I FILMFESZTIVÁLRÓL 

A New York-i Film-
fesztivál sokkal inkább 
New York, semmint film 
vagy fesztivál. Nem 
fesztivál ugyanis a szó 
látványos, ünnepélyes 
értelmében, mint példá-
ul San Sebastián a maga 
virággirlandjaival és 
népviseletbe öltözött le-
ányzóival. És nem is át-
fogó filmseregszemle, 
mint Cannes, melynek 
többtucat versenyfilm-
je, és a százat is sok-
szor meghaladó verse-
nyen kívüli vetítése már 
a nagy számok törvé-
nyénél fogva is sok kü-
lönböző tematikát és 

megközelítésmódot 
nyújt, továbbá komoly 
nemzetközi presztízst je-
lentő díjaival sok nem-
zetet, s valamennyinek 

legfrissebb, legjava ter-
mését csalogatja oda. 

A most lezajlott, XI. 
New York-i Filmfeszti-
vál arányai ós jellege 
egészen más volt. A 18 
film mindössze kilenc 
országot képviselt, s kö-
zülük csupán kettő volt 
ősbemutató, a többiek 
nagy része más fesztivá-
lok után került csak 
New Yorkba. Ám ennél 
is sokkal jellemzőbb, 
hogy a fenti 18 film kö-
zül az amerikai közön-
ség csak négyet fog lát-
ni: három kerül az or-
szág mozihálózataiban 
kereskedelmi forgalma-

Jean-Pierre Leaud és Dani 
— Francois Truffaut : La 
nuit americaine című film-

jében 

zásra, s egyet az ABC 
televízió vásárolt meg. 
A fennmaradó 14 csak 
megszállott filmnajongó-
kat érdekel. Márpedig 
ezek, diákság és értelmi-
ség, s a nagyvilág dol-
gai iránt érdeklődő, ha-
ladó szellemű polgárság 
koncentráltan csakis és 
kizárólag New Yorkban 
található meg az Egye-
sült Államok nagyváro-
sai közül. Rendkívül ér-
dekes, hogy míg a hi-
degháborús manipuláció 
hatására a „kommunis-
ta" néhány éve még szi-
tokszónak számított (a 
détante utóbbi 1—2 esz-
tendeje csak enyhítette, 
de alapvetően nem vál-
toztatta meg a helyze-
tet), a fesztivál vezető-
sége két filmet is „mar-



DennIs Hopper és JanIce 
Rule — James Frawley: 
Kid Blue című filmjében 

xista" jelzővél illetett, 
egyiket a hivatalos prog-
ramfüzetben, a másikat 
a New York Tlmes-ban 
közzétett nyilatkozatban. 

És most fordítsuk meg 
a gondolatmenetet: nem 
csupán az az igazság, 
hogy New York az 
egyetlen amerikai város, 
amely egy ilyenféle 
fesztiválnak otthont ad-
hat, hanem a fesztivál az 
egyetlen alkalom, ahol 
az említett New York-i 
rétegek megtalálhatják 
az általuk igényelt, a 
hollywoodi sémáktól el-
térő, hol valóban ran-
gos, hol öntetszelgően 
avantgardista filmeket. 
A fesztivál gazdájának, 
a Lincoln Center Film-
társaságnak tehát első-



rendű törekvése az, hogy 
szűkös költségvetéséből 
(a fesztivál egyébként 
súlyosan deficites vál-
lalkozás, az idei veszte-
séget is több, mint száz-
ezer dollárra taksálják) 
a New York-i filmínyen-
ceket juttassa néhány jó 
falathoz, még néha ezek 
is csak morzsák más 
fesztiválok dús asztalá-
ról — és semmiképpen 
sem az, hogy díjakkal, 
parádékkal a maga ve-
títéssorozatát nemzetközi 
eseménnyé tegye. 

Miért érdekes mégis 
nekünk, nem New 
York-iaknak ez a fesz-
tivál? 

Azon az eléggé nyil-
vánvaló magyarázaton 
túlmenően, hogy az 
egyéni és esetleges is 

mindenkor tükröz vala-
mit az általánosból, s 
így ez a helyi igények-
hez szabott filmsereg-
szemle is mond valamit 
a filmművészet jelenlegi 
helyzetéről, három spe-
cifikus ok is kínálkozik : 

1. a közönség igen in-
tenzíven, kirobbanó 
tapssal vagy pisszegés-
sel, hurrogással reagált 
a látottakra, s a vetíté-
sek után rendezett vi-
tákon konkrétan is sza-
vakba foglalta vélemé-
nyét, ítéletét. így a fesz-
tivál laboratóriumi pon-
tossággal mutatta meg, 
hogy ez a korlátaival és 

Jelenet az indiai Satyaji t 
Ray: Distant Thunder cí-

mű filmjéből 

negatívumaival együtt is 
kétségtelenül „jobbik 
Amerika" milyen mér-
cékkel és elvárásokkal, 
érzelmekkel és gondok-
kal közelít a filmhez, 
annak legújabb vívmá-
nyaihoz. 

2. ez a fórum alkal-
mas arra is, hogy némi 
figyelemfelkeltéssel elő-
segítse olyan új ame-
rikai művészfilmek el-
terjesztését, amelyek 
mondandójuk komoly-
sága vagy újszerűsége 

Fassbinder f i lm je : Petra 
von Kant keserű könnyei 



miatt nem bírnak tö-
megvonzerővel. Koráb-
bi New York-i Filmfesz-
tiválokról indult például 
Az utolsó mozielőadás 
és az öt könnyű darab, 
s a mostani fesztivál két 
amerikai ősbemutatója, 
valamint a harmadik 
amerikai film is (ame-
lyet csak rövid ideig 
játszottak néhány kisvá-
rosi moziban, s így gya-
korlatilag szintén ősbe-
mutatónak tekinthető) 
ugyanebbe a kategóriá-
ba tartozik. 

3. Az amerikai néző jó-
szerivel nem is lát szocia-
lista országban készült 
filmet — csakis a New 
York-i filmfesztiválon; a 
kereskedelmi forgalma-
zásra kerülő egynéhány 
film is mind itt kezdi 
útját: szívünkhöz legkö-
zelebb álló példa erre a 
Szerelem című Makk 
Károly-alkotás, mely a 
tavalyi fesztivál nyomán 
sikeres szériát futott az 
ország művészmoziai-
ban. Egyébként az első, 
1963-ban rendezett fesz-
tiválon mutatták be Fe-
jér Tamás Kertes házak 
utcája című filmjét, 
majd a későbbiekben 
három Jancsó-múvet, a 
Szegénylegények-et, a 
Csillagosok, katonák-at, 
és a Még kér a nép-et, 
Szabó István filmjét, az 
Apá-t, Elek Judit alko-
tását, a Sziget a száraz-
földön-t, s végül a már 
említett Makk-filmet. A 
többi szocialista ország 
rendezői közül Jerzy 
Skolimowski négy, Krvs-
tof Zanussi (aki az idén 
Megvilágosodás című 
filmjével, valamint sze-
mélyesen is jelen volt a 
fesztiválon) ezt megelő-
zőleg két filmmel szere-

pelt, s játszották Kozin-
cev Hamlet-jét, Mark 
Donszkoj és Gleb Pan-
filov műveit, s még meg-
annyi mást. 

A mostani, legna-
gyobbrészt harminc éven 
aluliak által látogatott 
fesztivál estéi, délutánjai 
leginkább az Egyetemi 
Színpad vitával egybe-
kötött filmvetítéseinek 
hangulatát idézték, 
egyetlen kivétellel: a 
megnyitó gála jellegű 
volt, az estélyiruhás kö-
zönséget Lindsay pol-
gármester üdvözölte, a 
bal egyes oldalpáholy-
ban pedig a bemutatás-
ra kerülő Trufíaut-film, 
a La nuit americaine két 
sztárja, Jacquelime Bis-
set és Jean Pierre Leaud 
mellett a 77 éves Lilian 
Gish foglalt helyet, az 
amerikai filmgyártás el-
ső igazi naivája, 1915-
ben és 1917-ben készült 
D. W. Griffith filmek 
hősnője, kinek Truffaut 
a legutóbbi filmjét aján-
lotta. 

A Cannes-ból ideérke-
zett La nuit americaine 
a fesztivál legnagyobb, 
osztatlan sikere. Ügy 
jellemezhetném, hogy 
ez Truffaut 8 és Vi-je, 
film a filmről, a rendező 
vívódásairól, mindenna-
pi gondjairól. Ám ez egy 
olyan rendező vallomá-
sa, akinek eszményképe 
az itteni lapokban meg-
jelent nyilatkozatai sze-
rint Alfréd Hitchcock, 
ol̂ _an rendezőé, aki — 
mint elmondotta — szí-
vesen elvállalta volna a 
Keresztapa megrendezé-
sét, egyszóval aki a fil-
met legalább annyira 
mesterségnek, mint mű-
vészetnek tekinti. Mind-
ezzel nem kisebbíteni 
akarom Truffaut ér-
demét, hiszen éppen-

séggel bravúros dolog, 
amit e filmjében véghez-
vitt. Ügy tud mindvégig 
szórakoztató és közért-
hető lenni, hogy közben 
három síkon mozog: a 
filmbeli film, a Bemuta-
tom Pamelát összefonó-
dik, kölcsönhatásban 
alakul a stáb életével, 
szerelmi kalandjaikkal, 

érzelemkitöréseikkel, 
féltékenységi és családi 
drámáikkal, s a két tör-
ténet közötti határvonal 
éppoly illékony, mint 
az, amely magának a 
La nuit americain-nek a 
valóságát elválasztja a 
hús-vér valóságtól, 
Francois Truffaut életé-
nek a filmre rákopíro-
zódó eseményeitől, ta-
nulságaitól. Bevallottan 
önéletrajzi fogantatású 
például az a jelenet — 
amelyre egyébként nyílt-
színi taps tört ki a né-
zőtéren, s amelyet egyet-
len kritikus sem mu-
laszt el megemlíteni — 
amikor a rendező, Truf-
faut-Ferrand álmában 
kisfiúként ellopja a he-
lyi mozi hirdetőtáblájá-
ról az Aranypolgár fo-
tóit. 

A másik nagy érdek-
lődéssel várt, de már 
korántsem ilyen egyér-
telműen sikeres alkotás 
Ibsen Nóró-jának Joseph 
Losey-féle filmváltoza-
ta. Losey csupa kétélű 
fegyvert alkalmazott: ki-
tágította a darab hori-
zontját, a behavazott 
norvég kisvárosban, Ro-
rosban és környékén 
forgatta a filmet renge-
teg külső felvétellel, 
aminek következtében 
kapott néhány bókot az 
amerikai kritikusoktól 
csodálatosan megkompo-
nált tájképeiért, csak 
éppen a nagy tágasság-
ban odalett a „babaház" 
fullasztó zártsága, az a 
klausztrofóbiás légkör, 



amiből Nórának szük-
ségszerűen ki kell tör-
nie. A címszereplő Jane 
Fonda pedig olyan iz-
galmas, erőteljes színé-
szi egyéniség, aki min-
denképpen szerez élve-
zetes perceket, de éppen 
modernül szabálytalan 
szépségével, ízig-vérig 
huszadik századi be1 

szédmodorával, gesztu-
saival, az egész lényé-
ből áradó céltudatos ke-
ménységével ellentmond 
a cserfes, naiv kislány-
ból lassan emancipálódó 
Nóra-képnek. A házas-
társi konfliktus motivá-
lása egyébként is olyan 
gyenge, a zárójelenet 
előkészítése olyan hiá-
nyos, hogy szinte érthe-
tetlen, miért is megy el 
Nóra — noha a-talpra-
esett Jane Fondát látva 
mindaddig inkább azon 
töprengtünk, hogy mi-
ért is van ott egyálta-
lán. 

Gianni Amico Haza-
térés-e nemes szándékú, 
szép és igaz, de nem 
nagy film. A Rómában 
élő házaspár a férfi ap-
jának haldoklását hírül 
adó távirat nyomán le-
utazik szülőfalujába, s 
noha a hír valótlan volt: 
a papa pompás egész-
ségnek és étvágynak ör-
vend, az otthon töltött 
néhány nap mégis meg-
rázó élményt jelent a 
fiataloknak. Minden 
egyszerre sivárnak tű-
nik, a régi szerelmeikkel 
való találkozás során 
fakón kopognak a sza-
vak, a családi élet vad, 
mohó evészetekre re-
dukálódik, s az egykori 
iskolatárs idealizmusa 

Stanislaw Latallo — Krzysztof Zanussi : Megvilágosodás 
című f i lmjének főszerepében 

Jane Fonda — Ibsen Nórá- jának filmváltozatában. 
Rendező: Joseph Losey 



fájdalmas emlékeztető 
arra, hogy az ifjúkori 
ábrándokból mily keve-
set sikerült megvalósí-
tani. 

A fenti kategóriába, a 
szándékaiban és eszkö-
zeiben egyaránt igényes, 
de nem átütő erejű fil-
mek közé tartozik a ka-
nadai Denys Arcand 
műve, a Réjeanne Pado-
vani, mely egy autóút 
építése kapcsán a felső 
körök, politikusok, vál-
lalkozók és tányérnya-
lóik korruptságát mu-
tatja be megkapó rea-
lizmussal. 

A két Ohabrol-film 
egyike a Mielőtt leszáll 
az éj elegánsan szelle-
mes tragikomédia, mely-
ben egy férfi megfojtja 
a szeretőjét, ám mind a 
saját felesége, mind ál-
dozatának férje, aki tör-
ténetesen az ő legjobb 
barátja, megbocsát neki. 
Stephan Audran játéka 
nagy értéke a filmnek, 
csakúgy, mint a másik 
Chabrol-műnek, a Sza-
kításnak, amely a szí-
nészi alakításokon kívül 
más erényekkel nem is 
igen dicsekedhet. „Nagy-
ra törő film, mégis csu-
pán deprimáltságot, s 
türelmetlenséget ha-
gyott bennem" — je-
gyezte meg a New York 
Times kritikusa, majd a 
Newsweek bírálójával 
egybehangzóan hozzá-
tette, hogy sem ez, sem 
pedig a sokkal sikerül-
tebb Mielőtt leszáll az 
éj nem ér fel a rendező 
korábbi alkotásaival, A 
hűtlen asszony-nyal és 
az Unokafivérek-kel. 

A szocialista országo-
kat ezúttal két mű kép-
viselte, a Locarnóból 
frissiben importált Meg-

világosodás és a szovjet 
Andrej Rttbljov. Az 
előbbi film rendezője, 
Krysztof Zanussi maga 
is részt vett a vetítés 
után rendezett vitán, 
ahol a kérdések özöne 
jelezte: a közönség kö-
zelállónak, izgalmasnak, 
húsábavágónak érezte 
a fiatal fizikus útkere-
sését. Tarkovszkij And-
rej Rubljou-jából a 
New York Times a ha-
rangötés jelenetsoríft, s 
a vihar elől fedél alá 
húzódó parasztok ős-
erejű vigadozását emeli 
ki, a Newsweek „a ha-
zaszeretet és a huma-
nizmus sodró erejű epi-
kájának", a Washing-
ton Star News pedig 
Eizenstein és Pudovkin 
szellemében fogant „epi-
kus remekműnek" neve-
zi a filmet, s a tömeg-
jelenetek kompozíciós 
arányait és raontosságát 
a két nagy szovjet el 
höz, valamint D. W. 
Griffithhez hasonlítja. 
"S végül: a két ameri-

kai ősbemutató mind-
egyike ígéretes. Holly-
wood mammutproduk-
cióinak korában már a 
puszta tény is az, hogy 
a 30 esztendős Martin 
Scorsese rendkívül ala-
csony költségvetéssel, 
forgatókönyv helyett egy 
hozzávetőleges cselek-
ményvázlattal készítette 
el Gonosz utcák című 
filmjét a saját szűkebb 
pátriájában, New York 
olasz negyedében. Scor-
sese nem elsőfilmes, és 
így az amatőrizmus ve-
szélyét sikerült elkerül-
nie; a rögtönzés kizáró-
lag erényeket, a sponta-
neitás közvetlen hitelét, 
s egy felzaklató, sajáto-
san gyors ritmust köl-
csönöz művének. Baljó-

san sötét, riasztóan zajos 
világban mozog Scorse-
se önéletrajzi ihletésű 
hőse, a gengszterek kö-
zött is embernek marad-
ni igyekvő olasz—ame-
rikai fiú és a barátai. A 
bárok homályában ne-
héz nyomon követni 
mozdulataikat; szavai-
kat a fülrepesztően in-
tenzív háttérzene nyeli 
el, ám a mű szuverén 
és szuggesztív igazsága 
a sejtelxnességen át is 
utat tör és eljut a né-
zőhöz. 

Kid Blue a címe an-
nak a New York Times 
által „liberális, antifa-
siszta Western"-nek, s a 
fesztivál igazgatója által 
„marxista westernnek" 
nevezett filmnek, amely 
valóban csak a díszle-
teket veszi áf a régi 
műfajból, s azt ú j esz-
mékkel, másfajta hősök-
kel népesíti be. James 
Frawley filmjének cím-
szereplője (a Szelíd mo-
torosok-ból ismert Den-
nis Hopper alakítja) nem 
rettenthetetlen cowboy, 
hanem felsült vonat-
rabló, nem üldözi az in-
diánokat, hanem kita-
szítottságában velük ért 
szót legkönnyebben, s 
nem a szép hajadon 
lányt nyeri el tettei ju-
talmaképpen, hanem a 
barátja feleségét — egy 
lelkifurdalásokkal meg-
keserített kaland időtar-
tamára. 

A Kid Blue szereplői 
nem angyalok vagy ör-
dögök, hanem sok gyar-
lósággal küszködő embe-
rek, akiknek nagyon is 
gyarló társadalma szük-
ségszerűen meghiúsítja 
Kid Blue feltett szándé-
kát, hogy jó útra tér. 

ZILAHI JUDIT 


