
zoJás és a nagysúlyú mondanivaló 
rovására. 

Lehet-e képben minden epikus 
magyarázgatás nélkül többet mon-
dani arról, amiről Solohov egész 
műve szól — Grigorij törvényszerű 
egyedülmaradásáról. A sivár, hideg 
és néma táj, amelyen át Grigorij 
utolsó útja hazafelé vezet, a regény 
epikája, a. fi lm nyelvére lefordítva. 
Nincs hely itt felsorolni a hasonló 
példák sokaságát. Párbeszéd csak 
ott és annyi van a filmben, amennyi 
elkerülhetetlen egy regényből készült 
alkotásnál. 

Sokatmondó, kevés, de igaz gesz-
tusra korlátozódik, igazán modern a 
színészi játék. Bisztrickája (Ak-
szinya) elragadó. Kitűnően játszik a 

fiatal Kirijenko (Nat alj a) és Hityja-
jeva (Darja), megható az öreg II-
csenko (Meljehov). Talán csak Gle-
bov, alaphangjában nagyonis elta-
lált G rigori j -figurájában érződik 
néha egyhangúság. Levitin filmze-
néje a nagy orosz muzsikából fakad. 
Jó hajtás, fontos részese a film-
közönségre gyakorolt nagy hatásá-
nak. 

Méltó értékelésre, elemzésre Ma-
gyarországon a filmtnilógia remél-
hetően hamaros, hazai bemutatása-
kor kerül sor. Néhány szó ez csu-
pán a fi lm elé, amely — s ez vitat-
hatatlan — a világ jelenlegi film-
termésének igen számottevő alko-
tása. 1 

RAJK ANDRÁS 

ÖNVIZSGÁLAT A FILMVÁSZNON 

Két világháború után egv min-
dennél pusztítóbb, a civili-

záció öngyilkosságával fenyegető 
világégés árnyékában voltaképpen 
minden művészi alkotás, minden 
film az emberiség önvizsgálata. A 
háború és ibóke erőinek összecsa-
pása. a technika és kultúra nyo-
masztó szakadása, a XX. század 
emberének morális válsága, és a 
kor élettempóiának gyökeres át-
változása az. amelv ezt az önvizs-
gálatot minden ország alkotói szá-
mára — függetlenül hazáiuk tár-
sadalmi rendiétől — szükségessé 
tette. Szükségessé még akkor is. 

ha az alkotók forgatókönyvükkel 
tagadiák. s ha a múltba, a törté-
nelem vagv a fantasztikum biro-
dalmába térve megkerülik a kor 
emberének a történelem ítélő-
széke elé állítását. A Fesztivál 
filmi einek legfontosabb tanulsá-
gaként azonban azt érzem, hogv 
a film annál többet ad a közön-
ségnek. minél bátrabban és mmél 
konkrétabban vállalkozik erre. 

A Csendes Don filmtrilógia har-
madik része történelmileg és föld-
raizilag körülhatárolt világban, a 
Kék országút című film általá-
nosan, de ugyanakkor elvonat-



A -Lángolt a fedélzeten* 
című színes kínai film fő-

szereplője 

koztatottabb körben keresi a vá-
laszt rá. A Csendes Don f i lm-
változatának erénve a festői ké-
pek, kitűnő alakítások (a f i lmmű-
vészeti megoldási mellett éppen 
az. hogv az embert a történelem 
viharában rámért próbatétel köz-
ben ábrázolia. Ha van komolv fo-
gyatékossága a filmnek, az éppen 
abból ered. hogy Grigorii Mel je-
hov egvéni és társadalmi hányód-
tatásának a nagv történelmi erők-
kel és összefüggésekkel való de-
termináltságát Solohovnál kevés-
bé mélven és kevésbé sokrétűen 
raizolia meg. A Fesztivál Borán 
versenven kívül bemutatott angol 
f i lm. a „Dünkirchen" éppen ab-
ban emelkedik túl a történelmet 
dokumentális hitelességgel ábrá-
zolt f i lmek során, hogv a vi lág-
háború tragikusan hires fegyver-
ténye mögött nem a borzalmakat 
és nem a kulisszatitkokat, hanem 

az emberi magatartás kritériu-
mait keresi. Ennek a filmnek vol-
taképpen nincs története. Főhő-
séi nem eevénített iellemek. ha-
nem a küzdelem, a megpróbálta-
tás előtt állók jelképed. Hogv sor-
suk mégis mindenfajta szubiektív 
kapcsolódás nélkiül is a néző szív-
ügyévé válik, az éppen a kérdés-
feltevés (általános érvényén mú-
lik. Hogvan őrizte meg embersé-
gét az embertelenségben öt egy-
szerű katona. 

Mert az ember és a történelem 
viszonya mindkét filmben — ez ós 
hallatlanul izgalmas, iellemző mai 
korprobléma — egyértelmű. Az 
ember nem a történelem alkotója, 
hanem szenvedő alanyaként lép 
színre. A történelmet formáló 
ember filmreálmodására még 
leginkább Ingrid Bergmann látvá-
nyosan és mégis megrendítően 
szép Szent Johanna fiimiének al-
kotói ; gondoltak.; Többé-kevésbé 
hasonló célkitűzés vezethette a 
lengvel filmművészetet, mikor I. 
Mátyás király című mesejátékuk-
ban a háborút, bút, bait elfújó 
emberek ereiét kívánták érzékel-
teti: ez a törekvés azonban naivi-
tása. eszmei tisztázatlansága miatt 
nem sikerült. 

A történelem legutóbbi nagv. 
az erők polarizációiát legvilágo-
sabban mutató próbatétele a má-
sodik világháború ós a fasizmus 
volt. Magától értetődő, hogv ezt 
a próbatételt elsősorban a német 
filmek az emberiség lelkiismeret-
furdalásának iegvében és tudatos 
antifasiszta meggyőződéssel kell. 
hogv ábrázoiiák. A legiobb alko-
tásokban. amilven például a 
Fesztiválon hatalmas sikert ara-



tett Teuton-akció német doku-
mentumfilm. ez a kettő telies 
összhangban iut kifeiezésre. Más 
filmekben azonban (példa rá Az 
éjjel, amikor az ördög jár című 
nyugatnémet és bizonyos értelem-
ben a Hajsza hajnalig keletnémet 
film is), a fasizmus elítélése szó-
Üamszerű marad éppen azért, 
mert az emberiség önvizsgálatát, 
íedkiismeretf urdalásá t külsőleges 
történelmi mozzanatok pótoliák. 
Művészi megoldásában sokszor 
kezdetleges, de emberségében mé-
lven megrázó a norvégek Egy éj-
szaka című filmie. amelv tíz zsi-
dógvereknek a nácik kezéből való 
kimentésével az emberek egész 
sorát állítia a történelem mérle-
gére. Ennek a filmnék pátos2 
nélküli méiv humanizmusa mu-
latja azt is. hogyan válik a törté-
nelem viharában hánvódó kisem-
berből történelmi tényező. Ha a 
világ nyugodtabb" és derűsebt 
lenne. Liv doktornő valószínűles 
mérgelődne a túlsók éiszakai 
inspekció miatt és rendelés után 
úi kosztümiében randevúra siet-
ne. 'De mivel kora és a náci fa-
sizmus embertelensége ereiéi 
meghaladó feladatok elé állítia 
összeszedi testi ós lelki energiáit, 
és hőssé válik. A muszái Herku 
lesek hősiessége az, ami a Dünkir-
chentől a Csendes Donig és a nor-

végek fiimiéig elhiteti a nézővel, 
hogv az ember embernek szüle-
tett. és a történelem ítélőszéke 
előtt megállhatia a próbát. Erre 
a hitre igen nagv szüksége van a 
nézőnek. Csak ez az igénv és ez 
a meggyőződés az. amelv a mű-
vészetbe és az emberbe vetett hi-
tünket megőrizni segít, amely 
elhiteti, hogv az ember korunk-
ban nemosak embernek farkasa, 
de barátia. harcostársa, szövetsé-
gese is, és a történelem ítélőszéke 
előtt megnövekedő kisemberek, a 
muszái Herkulesek összefogása 
elháríthatia az emberiség létét 
fenvegető katasztrófát. 
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