
EGY BÉKÉS FESZTIVÁL 
Egy fesztivál, amelyet egyáltalán 

megtartottak, amelyen nem történt 
semmi látványos szenzáció, ebben az 
esztendőben úgy látszik szenzáció 
számba megy. A cannesi, pesarói 
események utón Karlovy Vary a 
béke szigetét jelentette. A Collonade 
alatt idén is szólt a térzene, a gyom-
rát kúráló tömeg föl s alá sétálva, 
menetközben kortyogatta a gyógyvi-
zet a jellegzetes, lapos porcelánpo-
harakból, az öregurak arcukat a nap 
felé fordították — a szinte grotesz-
kül monarchikus hangulat különös 
kontrasztot alkotott a világból ér-
kező nyugtalanító, vad híreikkel. 

A fesztivál persze nem volt ilyen 
álmosító. A csehszlovák politikai és 
szellemi élet megújulása, a „cseh-
szlovák tavasz", vagy „csehszlovák 
reneszánsz" — ahogyan Karlovy 
Varyban minduntalan nevezték — a 
filmes találkozó légkörét is meg-
érintette. A Szabad Fórum három-
napos eszmecseréje az idén érdeke-
sebb volt, mint valaha, a művészi 
szabadság kérdéséről a különböző 

országok képviselői élesen és nyíltan 
vitatkoztak. Az Észak-Vietnamról 
szóló, először angolnak hirdetett, 
majd helyesbítve amerikainak val-
lott dokumentumfilm rendezője, Fé-
lix Green és a hivatalos amerikai 
delegáció vezetője, Bruce Herschen-
sohn (aki egyben a hivatalos ameri-
kai politikát is képviselte) között ki-
robbant összetűzés pedig alkalmat 
adott a fesztivál résztvevőinek, hogy 
spontánul kifejezzék együttérzésü-
ket a vietnami nép harcával. 

A fesztivál szervezeti felépítésé-
ben létrejött változások, melyekről 
lapunk előző számában már beszá-
moltunk, úgy tűnik, nem vezettek a 
remélt eredményre. A három feszti-
válzsüri (szerzői, színészi és techni-
kai) működése nemhogy csökken-
tette volna a kiosztott díjak számát, 
hanem valószínűtlenül felduzzasz-
tottá. Amikor a záróünnepségen a 
különböző zsűrik tagjai (a nemzet-
közi filmkritikusok és filmklubok 
zsűrijének képviselői is) zenekari 
aláfestéssel felvonultak a színpadra, 
a látvány operai tömegjelenetet idé-
zett. Egyedül a szerzői zsűri, az előre 
jelzett egy nagydíjon és egy okleve-
len kívül még hat különdíjat adott 
ki. A fesztivál elnöksége nyilatkoza-
tot tett is közzé, amelyben sajnálko-
zását fejezte ki a díjak megsokszo-
rozódása miatt. 

A díj-özön, mint rendszerint, most 
sem azt jelentette, hogy túl sok ki-
emelkedő filmet neveztek be a ver-
senyre, hanem, hogy nehéz volt min-
den szempontból egyértelműen ki-
magasló alkotást találni. Ha a zsűri 
bőkezűségét nem is, — habozását 
megértjük. A szerzői és a technikai 
zsűri nagydíjával kitüntetett cseh-
szlovák film, a Szeszélyes nyár, mű-
vészileg valóban a fesztivál legérté-
kesebb alkotásának bizonyult, időt-
lenné stilizált világa azonban nem 
sokat fejezett ki a kritikus és önkri-
tikus tendenciákból, a társadalmi 
kérdések iránti érzékenységből, 
amelyek mellett a kor szellemi és 
politikai áramlataival lépést tartó 
fesztivál ítéleteiben állást kívánt 
foglalni. 

Vlast lmil B r o d s k y és J a n a Drachalova , 
J i r i Menzel Szeszélyes n y á r c ímű alkotá-

sában 



A Szeszélyes nyár, az alig harminc 
éves Jiri Menzel második nagyfilmje 
(az első, a Szigorúan ellenőrzött vo-
natok az idén nyert Oscar-díjat) a 
két világháború közötti cseh iroda-
lom kiemelkedő alakjának, a néme-
tek által 1942-ben kivégzett Vladi-
mír Vanéura elbeszéléséből készült. 
Az elragadó hangulatokból össze-
szőtt, groteszk látásmóddal megele-
venített lírai történet, három közép-
korú férfi, a folyóstrand tulajdonosa, 
a plébános és a nyugalmazott őr-
nagy kudarccal végződő szerelmi 
'kalandját meséli el egy bóbiskoló 
kis fürdővárosban, ahol a cirkusz-
kocsin érkező bűvész-kötéltáncos és 
ragyogó partnernőjének jelenléte 
felkavarja a tespedt életet. A film 
szépségét persze nem a meglehető-
sen konvencionális történet fordu-
latai adják, hanem a bújkáló érze-
lem, a hol finom, hol drasztikusan 
harsány irónia, a döbbenetes mó-
don Krúdy Gyulát idéző sajátos vi-
lág, a mulatságosan csavaros és kö-
rülményes, túldíszített nyelvezet, az 
érzékien pompázó színek, az iroda-
lom és a képi költészet ritka talál-
kozása. Jiri Menzel egy nyilatkoza-
tában elmondta, hogy kezdetben le-
hetetlennek vélte Vanéura stilizált 
dialógusainak filmi átültetését, ad-

dig küszködött az anyaggal, míg vé-
gül rájött, úgy kell hagynia min-
dent, ahogyan azt az író papírra ve-
tette, tiszteletben tartva még a vesz-
szőket is. A cseh „Krúdy-film" vetí-
tése után, mi magyarok — őszintén 
bevallva — némi kis irigységet érez-
tünk, s arról beszélgettünk, hogy 
már régen meg kellett volna pró-
bálkozni a magyar Krúdy-film elké-
szítésével. 

A fesztivál másik nagy élménye 
egy versenyen kívül bemutatott, 
Dosztojevszkij-elbeszélésből készült 
televíziós film volt, A gyengéd nő, 
Stanislav Barabáá rendezésében. Az 
idei monte-carlói televíziós feszti-
vál nagydíjával kitüntetett mű, 
szinte megfoghatatlan szépségű film-
költemény egy idősödő, magányos 
zálogháztulajdonos és egy nagyon 
fiatal, és nagyon szegény lány bol-
dogtalan házasságáról. Az emberi 
kapcsolatok leheletnyi finom, s még-
is mély ábrázolása, a képek álom-
szerű valósága, a jellegzetes múlt-
századi orosz levegő, a nemesen egy-
szerű és átszellemült színészi játék 
a fesztivál eseményévé avatta Bara-
báá alkotását. 

E filmek ismeretében talán érthe-
tőbbé válik a zsűri dilemmája, hogy 
ítéleteiben a mai valósággal való 

Szurdi Miklós, Ferenczi Gábor és Tardy Balázs — a Bohóc a falon egyik jelenetében 



eleven kapcsolat fontosságát is 
hangsúlyozni kívánta. Realizmusa és 
őszintesége irányította a figyelmet 
egy ismeretlen kubai rendező, To-
más Gutiérrez Alea Az elmaradott-
ság emlékei című filmjére. Érzéke-
nyen, gondolati összetettséggel ra j -
zolta meg hőse — aki az államosított 
tulajdonaiért kapott kártérítés havi 
csekkjeiből él — kilátástalan életút-
ját a forradalom mindennapi köze-
gében. Az emberileg rokonszenves, 
de osztályhelyzete, anakronisztikus 
életformája miatt egyre inkább el-
szigetelődő fiatal férfi a forradalom 
győzelme után Kubában maradt, 
noha szülei, felesége, barátai, mind 
elhagyták az országot. A főhős té-
tova lényének, ellehetetlenülő sorsá-
nak negatív szellem-tükrében fel-
sejlik a robosztus, életerős kubai va-
lóság. A jugoszláv Zivojin Pavlovié 
filmje, a Ha majd halott leszek, ta-
lán kimunkáltabb formában, de az 
előre eltökélt szándék nyilvánvaló 
jeleivel fest riasztó képet a társada-
lom elveszett léikéiről. Egy munkát-
lan, társtalan, rossz jellemű fiatal-
ember tökéletes emberi kudarcát 
mondja el, aki a W. C.-n ülve, fej-
lövéssel fejezi be nyomorult életét. 
Pavlovié filmje a jugoszláv filmek 

fekete szériájába tartozik, melyek 
kritikai éllel, rendkívül erőteljes 
drámai atmoszférával, naturalista 
színekkel közvetítik az életről szer-
zett meglehetősen egyoldalú benyo-
másaikat. 

A két szovjet versenyfilm, Julij 
Rajzman elevenen aktuális társa-
dalmi és erkölcsi kérdéseket fesze-
gető, kétrészes műve, a Kortársad, 
és Jurij Karaszik Július 6 című 
történelmi drámája, a fiatal szovjet 
állam 1918-as kritikus nyaráról, 
nem ismeretlen olvasóink előtt, la-
punk többízben részletesen beszá-
molt róluk. A fesztiválra meghívott 
magyar film, a Bohóc a falon, ka-
maszos játékosságával, egészséges 
lendületével üdítő kontrasztot alko-
tott a bárgyú, vagy nem egyszer íz-
léstelen ifjúsági filmek mellett. Az 
elsőfilmes Sándor Pált a szérzői 
zsűri különdíjjal tüntette ki, de a 
technikai zsűri is oklevéllel jutal-
mazta a fiatal rendezőt és Zsombo-
lyai János operatőrt. 

Idén érdekes módon' inkább az 
esélytelenebb nevek arattak művészi 
sikert, a fesztivál „nagyágyúi" csü-
törtököt mondtak. A Truman Capote 
világhírű dokumentumregényéből 
készült Hidegvérrel, Richárd Brooks 



tökéletes illúziót keltő, rutinos alko-
tása, szörnyű bűnügyi történetté hü-
velyezte ki a regény gazdagon 
árnyalt társadalomrajzát, az emberi 
megértés és a rémületes taszítás 
nagyszerű lélektani bravúr-mutat-
ványát. De csalódást keltett a má-
sik amerikai film, az Oscar-díjas 
Tudod, ki jön vacsorára? is. Stanley 
Kramer, a Megbilincseltek, Az utolsó 
part neves rendezője, minden nyil-
vánvaló politikai jószándéka elle-
nére, szirupos hollywoodi filmet ké-
szített a négerkérdésről. A dúsgaz-
dag fehér papa hosszas lelkitusa 
után végül hozzáadja kislányát a 
rendkívüli tehetségű néger orvoshoz, 
s bár ennek a döntésnek bizonyára 
nagy jelentősége van a polgárjogi 
küzdelmek Amerikájában, a kép 
azonban a társadalmi összefüggése-
ket olyan szemforgató módon idea-
lizálja, hogy a film mégis inkább el-
lenszenvet kelt, mint együttérzést. S 
ezen a kivételes képességű színészek, 
az élete utolsó szerepét alakító 
Spencer Tracy, a ragyogó Katherine 
Hepburn és Sidney Poitier sem se-
gítettek. 

Ebben az esztendőben a franciá-
kat művészi szempontból csak na-
gyítóval lehetett észrevenni. Michel 
Deville bájosan sikamlós Benja-
min-je, kiváló sztárok közreműkö-
désével — ahogy mondani szokás —, 
vérbeli „gall szellemmel" elevení-
tette meg a tizennyolcadik század-
ban játszódó, frivol rokokó történe-

Zor ica S u m a d l n a c , a Ha m a j d halot t le-
szek egyik fősze rep lő je 

tet. Róbert Enrico-tól azonban töb-
bet vártunk. A Zita néni mintha 
házivarrónői másolata lenne mind-
annak, amit mostanában a filmmű-
vészetben „viselnek"; a film vége 



Stanislav Barabás tv-fl lmje, A gyengéd nő 

bombasztikus sekélyességben fenek-
űik meg. 

Szükség van-e egyáltalán fesztivá-
lokra? — ez a kérdés nem csak 
Cannes-ban, Pesaróban, de Karlovy 

Varyban is felmerült. A kis orszá-
gok filmművészetének feltétlenül 
igen, hiszen nehezen találhatnának 
kedvezőbb, lehetőséget alkotásaik 
megismertetésére a nemzetközi film-

A legjobb férfi-alakítás díjával kitüntetett Nyikolaj Platnyikov, Rajzman 
Kortársad című fUmjében 



A svéd versenyf i lm: Ola és Júlia. Rendező: Jan Halldoff 

közvéleménnyel. Szükség van-e a nak harangoztak, nem váltak be. Sőt, 
díjazások jelenlegi rendszerére? — idén az elnökség bejelentette: az 
ez már vitathatóbb. A jóslatok 1968-as fesztivál után az 1969-es kö-
azonban, hogy a kétévenként meg- vetkezik. 
rendezett Karlovy Vary-i fesztivál- LÉTAY VERA 

Jana Drachalova és Rudolf Hrusinsky a Szeszélyes nyár-ban 


