
F I L M E K ÉS K É R D Ő J E L E K 
TELEFON KARLOVY V ARY-BOL 

Amikor ezeket a sorokat telefon-
ba diktálom, a Karlovy Vary-i 
fesztivál éppen csak megkezdődött, 
amikor cikkem megjelenik, a napi-
lapok bizonyára már a díjkiosztás 
eredményeiről is tudósítottak. De 
itt egyelőre még a jövő idő haszná-
latos. A sztárok majd é rkeznek . . . 
A jelentős filmeket majd vetítik. A 
nagy nemzetközi fesztiválok, akár-
csak a nagy hajók, fokozatosan kap-
csolnak teljes sebességre. A kapi-
tány már parancsot adott az indu-
lásra, a gépek már forognak, a ha-
talmas hajótest csak lassan mozdul. 

A hegyektől övezett gyönyörű vá-
rosban, az egykori Karlsbald világ-
hírű gyógyvize most az érdeklődés 
hátterébe szorult: még a gyomorbe-
tegeket is a fesztivál foglalkoztatja. 
Az utcákon zászlók, hatalmas pla-
kátok, filmjelenetek képei; már 
meg sem lepődöm, amikor egy ha-
risnyaszaküzlet kirakatából Venczel 
Vera, Gyöngyössy Katalin és Ko-
vács Kati fényképe mosolyog rám. 

Az idei fesztivál a változások je-
gyében kezdődött Karlovy Vary 
történetében most először fordul elő, 
hogy az egyes országok nem saját 
belátásuk szerint nevezték be film-
jeiket, hanem a fesztivál intézőbi-
zottsága választotta ki azokat. így 

esett meg, hogy például a Szovjet-
unió, az Egyesült Államok és Fran-
ciaország hivatalosan más filmeket 
jelölt a versenyre, mint amelyeket 
a bizottság kiválasztott. Ezeket az 
országokat végül — a különböző né-
zetek békés egymás mellett élése bi-
zonyítékaként — több film is kép-
viseli a versenyben. A Szovjetunió 
Rajzman: Kortársad, és Juli j Kara-
szik Július 6 című alkotásával, az 
Egyesült Államok Truman Capote 
Magyarországon is megjelent doku-
mentum-regényének, a Hidegvérrel 
megfilmesítésével (rendező Richárd 
Brooks) és Stanley Kramer Tudod 
ki jön vacsorára? című filmjével 
szerepel. A franciák „hivatalos" és 
„meghívott" versenyfilmje, a Ben-
jámin (rendező: Michel Deville), 
Zita néni (Róbert Enrico). 

Nemcsak a filmek kiválasztásának 
gyakorlatában, de a zsűrizés és a 
díjak rendszerében is ú j szelek f ú j -
dogálnak. A hagyományos egy zsű-
ri helyett ebben az évben három te-
vékenykedik: az alkotók (tagjai kö-
zött Cseres Tibor, Cezare Zavattini 
és Arnost Lustig neves csehszlovák 
regényíró), a színészek (Emmanuelle 
Riva, Raf Valloné) már it t vannak, 
és a technikai szakemberek zsűrije, 
melyben hazánkat Dobrányi Géza 



Az NDK versenyf i lmje: Tizenkilenc éves voltara, egyik jelenete 

képviseli. Ezeken kívül működik 
még a Nemzetközi Filmkritikusok 
Szervezete, a FIPRESCI zsűrije, és 
a csehszlovák filmklubok szerveze-
tének zsűrije is dijat ad ki. Amint 
láthatják, zsűriben nem szűkölkö-
dünk, és ha minden zsűrire jut is 
majd egy-egy kiváló alkotás, el-
mondhatjuk, hogy kivételesen szín-
vonalas fesztivál tanúi voltunk. De 

egyelőre a szervezeti változásokkal 
nem mindenki ért egyet, a csehszlo-
vák filmművészek szövetsége példá-
ul tiltakozása kifejezéseképpen nem 
is vett részt a fesztiválon. 

Ha a csehszlovák filmművészek 
szövetsége hivatalosan nincs is je-
len a fesztiválon, a csehszlovák 
filmművészetet négy film is képvi-
seli a versenyen. Ez a házigazdák 

Jelenet a Tánc Hitler főhadiszállásán című lengyel filmből 



előjoga. A szeszélyes nyár című 
filmmel Jiiti Menzel; a Három, lány-
nyal Stefan Uher, és A gyengéd nő-
vei Stanisilaw Barabas. Vladislav 
Helge alkotását, a Szégyen-1 a meg-
nyitó estén mutatták be. A Szégyen 
egy járási tanácselnök drámája, aki 
hosszú éveken át minden erejét a 
szocializmus ügyének szentelte,, 
mindent megtett, amit sa já t belátása 

szerint jónak és becsületesnek tar-
tott. A lába alól mégis kicsúszik a 
talaj, mert minden jószándéka elle-
nére sem tudott tovább lépni, meg-
maradt a középszerű gondolkodás és 
cselekvés szintjén. Vladislav Helge 
filmjét bizonyára azért mutatták be 
az előkelő időpontban, mert szelle-
mében kifejez valamit azokból. a 
változásokból, amelyek ma a cseh-

Jul i j Ra jzman: Kortársad című f i lmjének egyik jelenete 

Catherine Deneuve és Mlchel Plccoli, a Benjámin című francia f i lmben 



Franco Nero, az olasz Mlngozzi: Emberrablás című filmjében 

szlovák valóságban az érdeklődés 
középpontjában állnak. A Szégyen 
azonban, akárcsak főhőse, nem tud-
ja szilárdan megvetni lábát a me-
zőnyben, mert minden jószándéka 
ellenére a művészi kifejezést illetően 
megmaradt a gondolkodás és cse-
lekvés középszerű szintjén. 

Érdekesebbnek bizonyult a Német 
Demokratikus Köztársaság verseny-
filmje a Tizenkilencéves voltam, 
Konrád Wolf alkotása. Az önéletrajzi 
elemekkel teleszőtt film egy német 
fiú történetét mondja el, akinek 
szülei a hitleri fasizmus elől a Szov-
jetunióba emigráltak és aki most a 
szovjet hadsereg hadnagyaként Ber-
lin környékén harcol a végső győ-
zelmet közvetlenül megelőző pilla-
natokban. A film emberséges köz-
vetlen hangja, szemlélete, amely 
még a legdrámaibb jelenetekben is 
humorral, találó megfigyelésekkel 
védi magát a pathetizmus veszélyé-
től, megsejtet valamit a német kér-
dés tragikus összetettségéből, vala-
mit, amely többet igyekszik monda-
ni a két Németország, a goethei, 
Thomas Mann-i és a fasizmus Né-
metországának közhelyes szembeál-
lításánál. Láttunk még egy chilei fil-
met a Hosszú utazás-1, (rendezője 
Patricio Gaulen), amely képet adott 
ugyan a Chilében uralkodó ellent-
mondások igazságtalan társadalmi 
állapotokról, de nem tudott figye-

lemre méltó művészi erényeket meg-
csillogtatni. Bemutattak versenyen 
kívül egy Észak-Vietnamról szóló 
amerikai dokumentumfilmet, Félix 
Green munkáját, amely Vietnam je-
lenlétét jelképezte a fesztiválon, 
miként a vietnami kérdés is kitöröl-
hetetlenül ott él a világ tudatában. 

A tulajdonképpeni fesztivál még 
előttünk áll. Kérdőjel a magyar 
versenyfilm, a Bohóc a falon, az első-
filmes Sándor Pál munkájának fo-
gadtatása. De kérdőjel a többi be 
nem mutatott film is: az olasz Em-
berrablás (rendezője: Mingozzi) a 
jugoszláv Ha majd halott leszek 
(rendező: Zivojin Pavlovics), a len-
gyel Tánc Hitler főhadiszállásán 
(rendezője: Jan Batory), az angol 
Szegény tehén (Ken Lonch), a svéd 
Ola és Júlia (rendező: Jan Halldoff), 
a nyugatnémet Szerelmeskedjetek, 
ne háborúzzatok (rendező: Werner 
Klett), és az Angyal, vagy a bam-
bergi lány (rendező: Marran Gosov), 
a kubai Emlékezés az elmaradott-
ságra (rendező Tomas Guterrez 
Alea), és az indiai Jó cselekedet 
(rendező: Manoj Kumar). 

A kérdőjelekre lapunk következő 
számában adunk részletes feleletet. 

LETAY VERA 


