
Karlovy Vary — nyugati szemmel 
(John Gillett cikke a New Statesman and Nation-ben) 
A cseh városka, Karlovy Vary va-

lamikor Európa koronás főinek ta-
lálkozóhelye volt; mostanában pedig 
rendezők, filmcsillagok, újságírók 
gyűlnek össze a hajdani Karlsbad-
ban évente egyszer a világ minden 
tájáról. 

Az idei fesztivál — a tizenegye-
dik — minden eddiginél népesebb 
volt, s a legszorgalmasabb kritikus 
sem juthatott el valamennyi bemu-
tatóra. 

Szeretném leszögezni, hogy a lát-
ványosságok, koktélpartyk, fogadá-
sok mellett a Karlovy Vary-i találko-
zó határozott társadalmi célkitűzést 
is képvisel. A népek közötti egyet-
értés és barátság jelszavát itt nem 
csupán üres szólamnak tartják, s a 
negyven népet képviselő szakembe-
rek olyan barátságot kötöttek, amely 
dicséretére válnék a legtöbb nemzet-
közi konferenciának. Természetesen 
adódnak kisebb politikai nézeteltéré-
sek; Zavattlni, de Santis, Paul Strand 
nyilvános fórumokon vitatkoznak a 
filmgyártással kapcsolatos esztétikai, 
politikai kérdésekről — talán megol-
datlan kérdésekről. Kétségtelenül 
igen hasznos, hogy Kelet és Nyugat 
képviselői találkoznak és vitatkoz-
nak egymással. 

1948 óta igen kevés amerikai fil-
met mutattak be Csehszlovákiában; 
így magától értetődik, hogy egy füg-
getlen amerikai kereskedelmi válla-
lat által fesztiválon kívül bemutatott 
filmek (Joan of Arc, The Pajama 
Game, Oklahoma! stto.) nagy töme-
geket vonzottak. ("Nem lelkesedünk 
valamennyi filmjükért, de minden-
esetre változatosságot I jelentenek-* 
— jegyezte meg az egyik cseh új -
ságíró.) Ez a fesztivél szemmel lát-
hatólag támogatja, bátorítja a még 
fiatal' filmiparral rendelkező orszá-
gokat; idén példáiul Korea., Mongólia 
és néhány dél-amerikai állam mu-
tatta be idealizmussal és hazafias 
hévvel teli alkotását. Legtöbb pro-
dukcióból hiányzott az igazi egyéni-
ség, s a techínikájuk is nemegyszer 
nyers és iskolás volt, de a filmek 

mégis feltétlenül biztatóak. Új film-
gyártás alakul ki az egész világon, 
s ezek a kísérletező erők ú j tehetsé-
geket és friss eszméket vetnek £eOi-
színre. Sajnálatos módón a hivatalo-
san 'bemutatott európai és ázsiai íilL 

mek nagy részéből hiányzik a fris-
seség és az egyéniség szikrája; sze-
rencsére a magyar, lengyel és cseh 
filmgyártás produkciód1 kárpótolnak 
e tekintetben, jobbára versenyen kí-
vüli 'bemutatóikkal. 

Idén ünneplik a cseh film hatva-
nadik születésnapját, és ébből az 
alkalomból bemutatót rendeztek Prá-
gában a háború előtt készült cseh fil-
mekből. Többek között az Extázist 
is vetítették. A háború óta a csehek 
figyelemre méltó sikereket értek el 
a .báb- és trükkfilmgyártás terüle-
tén, Jiri Tnnka és Karel Zeman ki-
tűnő alkotásaival ((A Jules Verne 
regényéből készült film Brüsszel 
után itt is nagy sikert aratot t) 
Újabban, a lengyelekhez hasonlóan 
a cseh rendezők is éLeshangú, hatá-
rozott filmeket készítenek A negy-
vennégy című film a Szlovák egység 
1918-as lázadását ábrázolja szenvedé-
lyes erővel. 

A magyar filmgyártás általános 
színvonala az 1958-os események 
előtt és azóta is rendkívül i magas. 
Várkonyi Zoltán Sóbálvány című 
produkciója egy idősebb, "megbíz-
hatatlan-* orvosról szól, aki lelki vál-
ságon megy á t amikor szembekerül 
az éUam- ideológiai követelményei-
vel Megragadó expozíció, , melyet 
nem eléggé meggyőző fordulat kö-
vet. Máriássy Félix Csempészek el-
mű, a 30-as éveikben játszódó fifm-
je ás figyelemre méltó alkotás, mely 
a föld szeretetének tiszta érzését 
tükrözi. A film kitűnően ábrázolt 
paraszt hősét a szegénység arra 
kényszeríti1, hogy csempészésre ad-
ja fejét a magyar - román határon. 
A kettős .befejezés, amikor a csem-
pész a kedvesével a rendőrség elől 
menkü l s eközben egy pacsirta 
szabadon szárnyal felettük a levegő-
ben, különös, tömör szépséget tük-
röz. Ranódy László A tettes ismeret-



len című f i lmje — egy 'háborúból 
maradt gránát fedrabban .egy buda-
pesti bérházban és néhány gyermeket 
elpusztít — szintén szimbdEücus je-
lentőségű; Ramódy erniberábrázolása, 
bár nem mentes bizonyos Iskolás 
tervszerűségtől, érzékeny egyéniség-
re vall. 

Nem láttam a lengyelek hivatalos 
bemutatóját (Wanda Jacutoowskla szí-
nes fantáziáját), viszont láttam az 
Éva aludni akar című vad és hara-
gos komédiát szürrealista és anar-
chista 'beütéssel; ez a film, melyet 
egy kísérleti rövidfilmmel vetítettek 
egy műsorban, megerősíti Lengyelor-
szág helyét a világ filmművészeté-
ben. Igen figyelemre méltó alkotás az 
irómikus d m ű Élni szép, melyet hír-
adó-részletekből és dokumentumfil-
mekből állítottak össze; a film az-
zal végződik, hogy egy majom koszo-
rút tesz a homo sapiens sírjára. 

A szovjet filmek már alkalmazko-
dóbb stílusban születtek. Geraszimov 

Csendes Don című filmje (mély egy 
japán 'filmmel a fesztivál nagydíját 
kapta), a Solohov-regénynek hatal-
mas, hatórás feldolgozása; igen tö-
mör és szakszerű alkotás, de .sajnos, 
néLkülöjfi a regény költői intenzitá-
sát. A harmadik xész, melyet a fesz-
tiválon bemutattak, igen szép színek-
kel készült, néhány kitűnő alíakítás-
sal. A befedező tablóiban hirtelen 
megtelik élettel. A másik szovjet 
film, A fejedelem ibajnoka, ihlataknas 
szélesvásznű pnodUkció, mely harcje-
lenetedvel túlszárnyalja a hasonló 
hollywoodi produkciókat. Csillogó 
trükkhartásai, varázsos áttűnései fi-
gyelemre méltóak. 

Befejezésül emlékezzünk meg egy 
dicsérő szóval a fesztivál cseh hír-
adó-filmjeiről. Az ötletes megoldá-
sokkal és burleszkszerű gag-ekkel 
teli produkciók a találkozó derűs 
hangulatát tükrözték és 'bebizonyítot-
ták. hogy a csehek abszurd iránti ér-
zéke igen közel á l a miénkhez. . 

RADVÁNYI ERVIN fordítása 

Kollányi Ágoston ope-
ratőr vezetésével 

Jugoszláviában tartózko-
dik a magyar filmszak-
emberek négytagú cso-
portja, amely a Budapest 
Filmstúdió és a crnagó-
ral Lovcsen Filmválla-
lat megállapodása alap-
ján közös magyar—jugo-
szláv természet-filmeket 
forgat. A magyar film-
forgató csoport tagjai a 
Dubrovnik közelében le-
vő egyik adriai-tengert 
szigeten a clbetmacska 
fajtához tartozó kigyó-
faló mungóknak az éle-
tét felvételezik. Ezt kö-
vetően a Brokai-tóhoz 
utaznak, ahol az őzek 
életéről és szelíditéséről 
készítenek színes filmet. 

Az utóbbit normál és 
szélesvánszú változatban 
forgatják. 

* 
F elencében befejezték 

a II. nemzetközi 
filmhíradó ünnepséget. 
A bíráló bizottság az első 
díjat a Gaumont fran-
cia filmhíradó társaság-
nak ítéltet ő második di-
jat egy nyugatnémet és 
egy lengyel híradó közö-
sen nyerte. 

* 

Hatalmasat fejlődött 
1948 óta a magyar-

országi mozihálózat. Je-
lenleg 4152 moziban vetí-
tenek. Az 1949-es eszten-
dőben 219 ezer előadást 
tartottak, de 1957-ben 
már 751 ezerre nőtt a 

filmvetítések száma. Egy 
évtizeddel ezelőtt 42,3 
millió néző vett mozije-
gyet egy év alatt, viszont 
tavaly több mint 135 mil-
lióan keresték fel a film-
színházakat. Az UNESCO 
egyik legutóbbi statiszti-
kája szerint Magyar-
országon egy lakosra évi 
14 mozilátagatás jut. 
Franciaországban pél-
dául ez az arányszám 
9,5 százalék. 

A fejszabadulást köve-
tő években hazánk vá-
rosainak, községeinek és 
falvainak 23,9 százaléká-
ban volt filmszínház. A 
magyar filmipar államo-
sítása utáni tizedik esz-
tendőben a városok, köz-
ségek, falvak 81,7 száza-
lékában működik mozi. 


