
JÁTÉK ÉS VALÖSt&A FESZTIVÁLON 
A hatszáz éves városban tizenkét napja folyik a legfiatalabb művészet 

számadása. S valóban, inkább számadás ez ,;Karlovy Vary ban, mint 
versengés. Alkalom arra, hogy ismerkedjünk egymás életével: a világ né-
peinek érzelemvilágáról, gondjairól és reményeiről a legközvetlenebbül, s 
talán a legnyersebben valló művészet közvetítésével. A zsűri majd teljesiti 
feladatát, s néhány nap múlva átnyújtja a pálmát a győzteseknek, de I— s 
ez igen érdekes — tulajdonképpen erről!esik a legkevesebb szó ezen a ver-

J senyen. Talán csak a „Csendes Don" és az olasz—francia közöi munkával ké-
szült „Kék országút", az a két kiemelkedő alkotás, amelyek bemutatása alatt 
a vetélkedés jó izgalma futott végig a sok filmtől s a filmekből áradó sók 
keserűségtől megpróbált idegeken. A többi film rangsorolásánál nem lesz 
köntiyű dolguk a bírálóknak. (Ebben a pillanatban még Vagy tíz film vár 
bemutatásra, köztük a miénk is.) 

De az elsőség kérdésénél, a bírálók által mérhető különbségeknél sok-
kal jelentősebbnek tűnik az azonosság problémája. A bemutatott filmek 
meglepően hasonlítanak egymáshoz. S itt nem valamiféle világfiVm-
stílus kialakulásáról van szó, hiszen játékban, rendezésben, szerkesztésben, 
tempóban egymástól 

igen elütő filmeket láthattunk. Mégis, mi a közös ben-
nük? Gondterheltségük, s a kifejezésforma ikonzervativizmusa. E kettő, úgy 
tűnik, összefügg egymással. A hollywoodi korszak filmgyárait álomgyárak-
nak neveztük egykor. Korunk filmműhelyeiben — legalábbis e fesztivál ta-
núsága szerint — lidérces álmokat rögzít az érzékeny filmszalag. Az embe-
riség a háborúról álmodik még mindig. A háború kísért álmaiban. lA nor-
végek, a németek (kelet- és nyugatnémetek egyaránt), a lengyelek, a csel 
hek, a dánok, a kínaiak mind háborús filmeket küldtek a fesztiválra. IVan, 
amelyikben főszereplő a háború (például az angolok versenyen kívül ját-
szott filmjében), van amelyikben csak háttér, de kegyetlen törvényszerűsé-
gei ezekben is meghatározzák az eseményeket, sorsokat. Az emberiség gyöt-
rődve álmodik iszonyatos élményéről — s a filmek ezt az álmot vetítik 
elénk. Néha úgy érezzük: fel kellene ébredni már. 

Talán az alapvető élmény durvasága, az indulati elemek sokasága az <a 
balaszt, mely megakadályozza a „művészi lebegést", azt a könnyedséget, 
virtuózitást, játékosságot, mely a művészetnek akkor is sajátossága, ha a 
legkeservesebbről szól. Feltűnő ismertetőjele az eddig bemutatott legtöbb 
filmnek valamilyen torz realitás. A valóságelemek és a megkomponált ele-
mek nem oldódnak fel bennük művészi szintézisben... Minden művészet-
nek újra kell költenie a valóságot, meg kell teremtenie a hatóság művé szil 
mását. Az itt bemutatott filmek javarésze különös módon „játssza ki" ezt a 
törvényt. Bemutatja a valóságot — majdnem dokumentumszerűen — és 
belehelyez ebbe a valódi valóságba egy vázlatosan megkomponált, szinte 
rögtönzött történetet. Ilyen film volt a japánok szélesvásznú, színes, tökéle-
tes technikával fényképezett filmje egy kis halászsziget középkori elmara-
dottságáról, s a halászoknak eladott gyerekek kegyetlen sorsáról. Ilyen a 
norvégek filmje a nácik elől menekített zsidó gyerekekről, az „Ördög éj-
szakája", a „Dr. Korda" című nyugatnémet filmek. (Mindkettő egy kéjgyil-
kosság körül bonyolódik.) Az NDK-film, a „Hajsza hajnalig" valószerűtlen, 
lélektanilag ellentmondásos történetet dolgoz fel, melynek a művészi látszat 
szerint semmi köze a valósághoz itt viszont az alkotók adták tudtunkra, 
hogy a történet szóról szóra megesett. S ami igen jellemző: la fesztivál egyik 
legsikeresebb, legmegindítóbb filmje, a „Kék országút•' című olasz-francia 
film szociográfikus alapossággal és részletezéssel mutatja be az olasz halá-
szok életét, küzdelmét a tengerrel és a törvényekkel. Jó ritmussal, igen szép 
képekben komponált valóságtartalma mellett a mese szinte mellékesnek lát-
szik. Yves Montand nagyszerű játéka marad meg különösen emlékezetünk-
ben. Ez a vagyon szép film is inkább a valóság és a mese összegezése — itt 
mese valósága. 



S alig akad film, amely kivételt jelentene e különös törvényszerűig 
alól. Alig láttunk drámákat vagy filmkölteményeket. A félreértett realiz-
mus szárnyát szegi az alkotói képzeletnek. Valószínű, hogy ez a fényképés-
zeit, s alig-alig korrigált valóság teszi, hogy a filmek jó része aránytalanul 
hosszú. A valóságnak soha nincs vége, nincs dramaturgiája, nincsenek hatá-
rai. Ezért érezzük annyi filmnél, hogy már sokkal előbb befejeződhetne, s 
mikor befejeződött, azt, hogy nincs vége. 

Céltalan lenne r most azon töprengeni, hogyan siklott a film erre a mellék-
vágányra, s hol a segítség — hiszen á versenynek még nincs vége, s 

lehet, hogy a végső összegezés más tanulságokkal is szolgál. Annyi azonban 
bizonyos már, hogy a játékfilmeknek ez a tisztázatlansága mindinkább a 
dokumentumfilmeket állítja az érdeklődés középpontjába... Valódi valósá-
got a ibelekomponált történet hitelrontó, gyöngítése nélkül! — talán így fo-
galmazhatnánk meg a néző óhaját. S ezért ü fesztivál legnagyobb hatású 
filmje a keletnémetek „Teuton-akció" című dokumentumfilmje Speidel-
ről. Olyan, akár egy törvényszéki tárgyalás: bizonyítékokkal, tanúkkal, az 
összefüggések logikus és világos tisztázásával, majdnem szenvtelenül, de 
annál megdöbbentőbb erővel. A játékfilmek legtöbbjével szemben kitűnő 
ritmusa van, szerkezete, kompozíciója, pontosan megfogalmazott mondani-
valója. S Iha nem is ilyen színvonalon; ide lényegében ugyanezek az erényei 
a dokumentumfilmek és kisfilmek javarészének. A dokumentum-filmalkotók 
— kihasználva a filmtechnika hirtelen fejlődését — megtanulták a valóság 
megmutatásának művészetét. Drámai sűrítéssel, jól megszerkesztett kép-
kompozíciókkal 'mutatják fel nekünk az életet, a munkát, a világot. S ígj/j 
gyakran maradandó élményt jelentenek, mint az igazi mesélőkedv nélkül 
elmondott mesék. Nem kétséges; ezen a fesztiválon a valóság győzött a já-
ték felett. 

Persze, ez a győzelem inkább tanulság, mint végeredmény. A bemuta-
tott játékfilmeknek minden művészi hibájuk ellenére volt közös és bíztató 
jellegzetességük is: az ember sorsáért való őszinte aggodalom, mélységes 
részvét az emberi szenvedés iránt, s vágy az igazságra, a tisztaságra, a bé-
kére. Bizonyos, hogy ez a fesztivál néhány igazán szép filmjének példájá-
val, s a kudarcok okos elemzésével hozzá fog járulni ahhoz, hogy a sok 
igaz és emberi mondanivaló megtalálja hatásos, művészi kifejezésformáját. 

HÁMOS GYÖRGY 

A CSENDES DON HARMADIK RÉSZE 
A „Csendes Don" vívódó Grigorl-

jának szenvedésekkel és szenvedé-
lyekkel telt élete, a tragikus szere-
lem megszállottja, Akszinya, a bol-
dogtalan Natalja és Zarja, az If jú 
Kosevoj és Dunjácska — már régen 
nem egy regény szereplői csupán, 
hanem az én életemé csakúgy, mint 
sok-sok millió olvasóé. S íme, most 
Karlovy Varyban megelevenedtek a 
szemünk előtt, szűk kozák világuk 
és a születő emberség korszakának 
minden tértiét a vállukon cipelve. "A 
hatalmas íilmtrilógiának, Jerasz i-
mov alkotásának harmadik, befejező 
részét láttuk a fesztiválon. A befe-
jezést, ahol a harmadik nemzedék 
előtt — bár csikorogva — a boldo-
gabb emberi jövendő kapui tárulnak 
fel. A kiváló f i lm méltó a műhöz, 

amelyből született. Természetes, 
hogy itt a fesztiválon százféle véle-
kedéssel találja szembe magát a 
néző, a kritikus és az alkotó. A f i l-
met lelkesen üdvözlők mellett so-
kan a regényt kérik számon — min-
den ízében. Mások az alapműtől 
nagyobb elrugaszkodást tartanának 
helyesnek. > 
' (De a „Csendes Don" harmadik ré-

szének éppen egyik legfőbb érdeme 
az, hogy alkotói — s itt hadd említ-
sem a rendező mellett a kiváló ope-
ratőr Vlagyimir Rappapor nevét is 
— helyesen éltek a modern fi lm be-
szédes kifejezési eszközeivel anél-
kül, hogy formai szépségekben, 
szenzációkban lelték volna kedvüket. 
Ennek köszönhető, hogy a filmre-
vitel nem történt a mély emberábrá-
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