
Régi  amerikai  musicalok  —  
mai  iráni  filmek  

TEHERÁN  1977  
Kiküldött  tudósítónk  beszámolója  

A  hatodik  nemzetközi  mindössze  22  alkotás  gyar  filmművészetnek  a  
teheráni  filmfesztivál  szerepelt.  Magyarország  férfiadakítás  nagydíja,  
rendezői  „a  világ  mű-  is  ebben  a  mezőnybein  amellyel  a  nemzetközi  
vészei  közötti  jobb  meg-  indult,  Mészáros  Márta  zsűri  a  Szépek  és  bolon-
értést,  közeledést  és  hu-  Ök  ketten  és  Szász  Pé-  dok  főszereplőjét,  Kállai  
mánus célokat szolgálva"  ter  Szépek  és  bolondok  Ferencet  tüntette  ki.  
40  ország  150  játék-  és  című  alkotásaival.  A  rö-  Nagy  nemzetközi  me-
rövidfilmjét  mutatták  be  vidfilmek  versenyében  zőnyben  győzött,  maga  
két héten  át négy  külön-  ugyancsak  22  mű  vett  mögött  hagyva  a  többi  
böző  moziban  —,  ame-  részt,  köztük  Gyarmathy  között  Paul  Newmant,  
lyékbe  és  amelyekből  Livia  Magányosok  klubja  Sylvester  Stallonet,  Er-
reggeltől  éjszakáig  ál-  című  dokumentumfilmje,  land  Josephsont...  
landóan  hozták-vitték  a  A  magyar,  filmek  jól  A fesztiválok  fesztivál-
nézőket  a  fesztivál  autó-  szerepeltek;  a fesztiválon  ján  —,  24  film  szerepelt,  
buszai.  A  mozikat egyéb-  személyesen  is megjelent  köztük  olyan  alkotások,  
ként  szinte  minden  ve-  Szász  Péter,  Gyarmathy  mint  a  lengyel  Madame  
títésen  annyira  megró-  Livia  és  a  Szépek  és  bo-  Bovary  (rendező  Zbig-
hanták  a helybeli  érdek-  londok  egyik  szereplője,  niew  Kaminsky),  az  Ötö-
lődők,  hogy  a  gomb-  Meszléry  Judit  fotóit,  s  dik  pecsét,  az  amerikai  
lyukunkba  tűzött  fesz-  velük  készített  interjú-  Bobby  Deerfield  (ren-
tiváljelvény  nélkül  alig-  ka/t  közölt  a  fesztivál  dező  Sidney  Pollack),  az  
ha  sikerült  volna  be-  naponta  megjelenő  új-  olasz  Egy  különös  nap  
jutnunk.  ságja,  a  Cinema  6.  Ko-  (rendező:  Ettore  Scola)  

A  játékfilmversenyben  moly  elismerése  a  ma-  és  az  amerikai  Rocky  

Georges  Chamchoum:  Libanon,  miért?  



Bodrogi  Gyula  és  Kállai  
Ferenc  a  Szépek  és  bolon-

dok  című  filmben  

(rendező:  John  Avild-
sen) . . . 

Bemutattak továbbá  13  
iráni  játék-  és  rövidfil-
met,  Kimg  Vidor  1928  és  
1959.  között  készült  
filmjeit,  régi  amerikai  
musical-okat. 

Külön  műsorban  sze-
repeltették  a  hosszabb  

dokumentumfilmeket, 
köztük  Georges  Cham-
chousm  Libanon,  miért?  
című  megrázó  filmjét  a  
háborúról.  Két  éven  át  
dolgozott  a  rendező  kis  
stábjával  a  frontokon  és  
a  hátországban.  Az  NDK  
film  Beethoven  életének  
néhány epizódjáról, Horst 
Seemann  rendezésében,  
élvezetesen  tárta  elénk  
a  nagy  zeneköltő  mun-
kásságának  egyes  szaka-
szait. 

Zsúfolt  programból  vá-
logathattak  a  meghívot-
tak:  rendezők,  színészek,  
producerek,  filmforgal-
mazók,  újságírók.  Azok,  
akik  rendszeresen  járják  
a  fesztiválokat,  nem  vol-
tak  nehéz  helyzetben:  
több  filmet  láttak  már  a  
Teheránban  szereplő  al-
kotások  közül.  A  Film-
világ  is  beszámolt  már  a  
jelentősebbekről. 

A  zsűri  a  nagydíjat  
Peter  Weir  ausztrál  ren-
dező  Az  utolsó  hullám  
című  alkotásának  ítélte,  
ami  a  fesztivál  közön-
sége  körében  nem  kis  
meglepetést  keltett.  Az  
utolsó  hullám  zavaros  
látomások  gyűjteménye.  
Egy  ügyvéd  vizionál  ar-
ról,  hogy  a  város  víz  alá  
kerül,  hullákat  sodor  az  
ár,  jég  és  eső  hullik  vé-
resen  a  felhőtlen  égből,  
s  ő  Krisztussal  találko-
zik.  A  rendezőre,  film-
jéből  ítélve,  erősen  ha-

tott  Bunuel  is,  Fellini  
i s . . . 

Az  1937-ben  született,  
világhírű  olasz  rendező-
nő,  Liliana  Cavani  ver-
senyfilmjét:  Túl  jón  és  
rosszon,  érthető,  felcsi-
gázott  várakozás  előzte  
meg.  Ismert  ma  már  
Liliana  Cavani  pályája,  
gyors  karrierje.  Huszon-
háromévesen  az  olasz  
tévé  rendezője,  feltűnést  
keltő  filmet  készít  az  
ellenállási  mozgalom  
asszonyairól,  s  nincs  
még  30  éves,  amikor  
Velencében  Aranyorosz-
lánnal  jutalmazzák  a  
francia  kollaboráns  Pé-
tain  rehabilitálása  elleni  
dokumentumfilmjét.  A  
bolgár—olasz  koproduk-
cióban  készült  erősen  
antiklerikális  Galilei  cí-
mű  alkotását  az  olasz  
cenzúra  tizennégy  éven  
át  nem  engedte  hazájá-
ban  a  közönség  elé,  s  
azután  is  csak  bizonyos  
vágásokkal...  E  rokon-
szenvesnek  mondható  
kezdet  után  készítette  
Liliana  Cavani  1973-ban  

a  nem  annyira  Hitler  el-
lenes  politikai  tartalma,  
mint  inkább  az  erotika,  
a  szexualitás  bemuta-
tásában  tanúsított  me-
részsége  miatt  híres-
hírhedtté  vált  Éjszakai  
portást. 

Nos,  a  Teheránban  be-
mutatott  Túl  jón  és  rosz-
szon  című  filmjében  —  
jóval  több  a  rossz,  mint  
a  jó.  A  film  a  német  fi-
lozófus,  Friedrich  Wil-
helm  Nietzsche  életének  
utolsó  szakaszában  ját-
szódik,  1882-től  1900-ig.  
Nietzsche  egyik  munká-
jának  a  címét  kapta  a  
film  i s . . .  

Róma,  München,  Ve-
lence,  Nürnberg,  —  nem  
takarékoskodtak  a  hely-
színekkel.  A  színészekkel  
sem.  Dominique  Sanda,  
francia  sztár  alakítja  a  
női  főszerepet.  A  Nietz-
sche  nevét  viselő  figurát  
Erland  Josephson,  svéd  
színész  (akiről  nehezen  
hihető,  hogy  a  filmben  
csak  38  éves),  Bergman  
volt  munkatársa,  és  szí-
nésze,  Paul-t,  Nietzsche  



Jelenet  Liliana  Cavanl:  
Túl  jón  és  rosseon  című  

filmjéből 

filmbéli  barátját  Róbert  
Powéll,  (Ken  Russet  em-
lékezetes  Mahlerjénék  
a főszereplője),  Nietzsche  
filmbéli  húgát  pedig  
Virna  Lisi  játssza.  

A  történet  hőse  egy  
Nietzsche  nevű,  lagyma-
tag  úr,  akinek  perverz  
hajlamai  vannak,  s  ezek  
kielégítésére  jó  partner-
re  talál  Lou-ban,  a  szép,  
fiatal,  unatkozó,  gazdag  
zsidólányban,  aki  egy-
formán  szereti  Fritzet,  
(azaz  Nietzschét)  és  ba-
rátját  Pault.  Az  egysze-
rűség  kedvéért  •  mind-
hárman  összeköltöznek.  
Olykor  újabb  férfiak  
is  belépnek  az  idillbe,  
amely  mégsem  elég  idil-
likus,  ugyanis  a  két  ba-

Dominlque  Sanda,  Róbert  
Powell  és  Erland  Josephson  
a  Túl  jón  és  rosszon  cfmű  
filmben.  Rendező:  Liliana  

Cavanl 



Tom  Skerritt  és  Shirley  
MacLaine  a  Fordulópont-
ban.  Rendező:  Herbert  Ross  

iát  féltékenykedik  egy-
másra.  Bonyolítja  a  dol-
gokat  Fritz  antiszemita  
családja  és  a  fivérébe  
szerelmes  húg,  —  a  hoz-
zájuk  látogatóba  érkező  
Lout  kiutasítják  a  ház-
ból.  A  későbbiékben  
Fritz  Velencébe  utazik,  
ahol  különös  látomásai  
vannak:  ragyogóan  tán-
coló  meztelen  férfiak.  
Lou  viszont  házasságot  
köt  egy  újabb  férfival,  
miközíben  Paul  homo-
szexuálisok karmaiba ke-
rül  és  gyanús  körülmé-
nyek  között  meghal.  Van  
még  a  filmben  spiritiz-
mus,  hogy  az  elhunyt  
Paul  szelleme  közölhes-
se:  voltaképpen  mindig  
nő  szeretett  volna  lenni.  

Fentiekből,  gondolom,  
kitűnik,  a  film  bővelke-
dik  látványos,  a  pornog-
ráfia  határát  súroló,  mű-
vészinek  nehezen  mond-
ható  jelenetekben  és  —  



kétségtelen  szépen  fotó-
zott szobabelsőkben, kül-
ső  felvételekben.  A  bele-
magyarázásra  hajlamos  
nézők  és  kritikusok  Lou  
figurájában  a  felszaba-
dulásra, önálló saját élet-
re,  afféle  önmegvalósí-
tásra  vágyó  nőt  fedez-
hetik  fel,  —  elvétve  meg  
is  tették.  A  józan  ízlé-
sűek  döbbenten  és  értet-
lenül  nézik  Cavani  film-
jét.  Mit  akarhatott  a  
rendező  elmondani,  mire  
kellett  neki  Nietzsche  
neve?  Mert  a  filmben  
szereplő  Nietzsche  még  
véletlenül  sem,  egyetlen  
jelenetben  sem  egyezik  
a  történelmi  Nietzsché-
vel,  a  tizenkilencedik  
század  filozófusával.  

Nehéz  ellenállni  a  kí-
sértésnek,  hogy  összeha-
sonlítsunk  két  merőben  
különböző  és  mégis  egy-
másra  emlékeztető  fil-
met.  Az  egyik  Francois  
Truffaut-é:  A  férfi,  aki  
szerette  a  nőket.  A  má-

sik  Ken  Russell  Valenti-
no- ja,  a  némafilmek  
mindmáig  legendás  
sztárjáról, az  1926-ban 31 
évesen  meghalt  Rudolf  
Valentinóról  készült  al-
kotása. 

Truffaut  filmje  teme-
téssel  kezdődik:  egymás-
után  búcsúznak  a  halott  
férfitől  a  nőik,  akiket  
szeretett.  S  aztán  a film-
ben  megelevenednek  az  
epizódok,  egyik  lapo-
sabb,  unalmasabb  mint  
a  másik.  Truffaut  filmje  
—  szomorú  leírni  —,  
még  ezt  a  pár  szót  sem  
érdemelné,  ha  történe-
tesen nem  ugyanígy  kez-
dődne  Ken  Russel  műve.  
A  halhatatlant,  a  világ-
sztárt,  a  bálványt  teme-
tik.  És  koporsójánál  
rendre  megjelennek  az  
asszonyok,  akik  szeret-
ték.  És  visszapereg  itt  is  
a  film . . . 

Russell  filmjének  első  
kockái:  őrjöngő,  féke-
vesztett  tömeg  a  teme-

tésen.  Nők,  férfiak,  akik  
egymást  taposva,  lök-
dösve,  verve  hisztériku-
san  a  koporsóhoz  akar-
nak  jutni, hogy még  egy-
szer  lássák  holtában  a  
sokszor  megcsodáltat,  az  
immár  örökre  fiatalon  
eltávozottat.  Ezek  az első 
jelenetek,  a  megvadult  
tömeg  —  igaz  dokumen-
tumok.  Rudolf  Valen-
tino,  a  gigolóból  lett  
világhírű  sztár,  a  film-
művészet  egyik  halha-
tatlanja,  sírjához,  halá-
lának  ötvenedik  évfor-
dulóján  is  még  százak  
zarándokoltak.  Russell  
ezt  a  különös  varázst,  
ennek  a  rendkívüli  szép-
ségű,  csodálatos  mozgású  
férfinak  ellenállhatatlan  
vonzását  igyekszik  a  
filmben  megeleveníteni.  
Russell  nagy  mestere  a  
túlzásoknak.  S  minthogy  
hősének  élete  tele  volt  
túlzásokkal,  —  elemében  
volt,  láthatóan  boldogan  
merül  el  a  fergeteges  

Tengiz  Abuladze:  A  kívánság  fája  



Donatas  Banionis  —  a  
Beethoven  című  filmben  

Rendező:  Horst  Seemann  

jelenetekben,  az  állandó  
mozgásban,  változásban.  
A  korabeli  orfeumok  
rózsaszínes-szirupos,  ci-
comás  világát,  a  díszle-
tek  és  kosztümök  rafi-
nált pompáját,  Valentino  
életének  erotikát,  sze-
relmet, kalandokat árasz-
tó  fülled tségét  hatvá-
nyozott  színekkel,  nagy  
jelenetekkel  zúdítja  a  
nézőre.  A  hisztériának  
és  fantáziának  ez  a  zu-
hataga  olykor  hatásos,  
— mint  abban  a  jelenet-
ben,  amikor  Valentino  
—  férfiasságát  bizonyí-
tandó  —  boxmeccset  
vív,  máskor  bántóan,  
oda  nem  illően  túlzó.  
De  a  rendező  erénye:  
képes  hihetően  elénk-
tárni  ezt  a  letűnt  vilá-
got,  érzékelteti  a  hajdan  
volt  bálvány  ellenállha-
tatlan  sugárzását  és  mé-
gis  —  távol  marad  tőle.  
Enyhe,  de  nem  bántó  
iróniával  idézi  meg  
Russedl  a  századfordulót,  
nemcsak  az  akkori  va-
lóságos  világot,  hanem  a  
némafilm  —  filmvilágát  
is.  Amikor  még  szé-
les  gesztusokkal,  szem-
meresztgetésekkel,  mimi-
kával  pótolták  a  színé-
szek  —  a  hangot.  

Említést  érdemel  még  
a  bolgár  Férfias  idők,  
Eduárd  Zahariev  alko-
tása,  egy  poétikus,  ro-
mantikus  film,  nőrab-
lásról  és  szerelemről;  a  
főszereplő  Marina  Di-
mitrova  kapta  a  női  
alakítás  díját. Az ugyan-
csak  kitüntetett  szovjet  
film:  Három  kívánság,  
T.  Abuladze  filmje,  egy  
grúziai  falu  életéről  
szól,  a  századfordulón,  
az  amerikai  Forduló-
pont,  Herbert  Ross  mun-
kája  az  ötvenes  évek  

halett-táncosainak  vilá-
gáról, Shirley MacLaine-
nel  a  főszerepben  nyújt  
kellemes  szórakozást.  

És  végül  az  iráni  fil-
mek.  Ali  Hatami  —  
Stuteh delan  című  (díja-
zott)  filmje,  Abbas  Káa-
Rostani  A  jelentés  című  
alkotása,  Parviz  Sayyad  
Zsákutca  és  Nasser  Go-
lamreza'i  Csillagos  éj-
szakák  című  művei  egy-
szerű,  mai  történetek,  
mai  emberekről,  olykor  
az  első  olasz  neorea-
lista  filmek  stílusában.  
Az  európai  nézőknek  
vontatottak,  lassúak,  de  
—  egyéni  hangúak.  Az  
iráni  rendezők  közül  ki-
emelkedik  a  már  nem-

zetközileg  is  ismert  Soh-
rab  Shahid-Saless.  Akár  
első  filmje,  Az  egyszerű  
történet,  akár  az  Ide-
genben,  vagy  a  Tehe-
ránban  bemutatott  Egy  
szerelmes  naplója  című  
filmje  —  egyéni  hangú,  
erős  hatású  rendezőnek  
a  munkái.  Egyszerű,  tö-
mör,  célratörő  stílus,  ap-
rólékos,  gondos  megfi-
gyelő,  kis  jelekből  építi  
fel  a  jellemeket  és  a  
történést.  És  mindegyik  
filmje  többről  is  szól,  
mint  hősei  sorsáról.  A  
nyugati  civilizáció  vál-
ságát,  embertelenségét,  
sivárságát  is  ábrázolja.  

PONGRACZ  ZSUZSA  


