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Furcsa sajtó-műfaj a fesztiválbe-
számoló. Az újságíró kiutazik vala-
melyik nemzetközi filmseregszemlére 
— Moszkvába, Cannesba, Karlovy 
Vary-ba vagy Velencébe, ha éppen 
a legjelentősebb világfesztiválokra 
segíti jószerencseje —; ott végignéz 
húsz-harminc vagy negyven filmet, 
olyanokat, amelyeket a hazai néző-
olvasó még nem láthatott, sőt többsé-
güket soha nem láthatja (szerencsé-
jére) a hazai mozikban; majd haza-
térve néhánysoros reflexiókat vet 
papírra ezekről a hazai olvasó szá-
mára ismeretlen f ilmekről... Külö-
nösen visszatetszőnek tűnhet fel, 
hogy a fesztiválbeszámolók túlnyomó 
többségének alaphangja a fanyalgá-
sé; aki végigolvasta például az idei 
Cannes-i fesztiválról szóló tudósítá-
sokat, alighanem olyan érzéssel tette 
félre az újságokat, hogy az elkövet-
kező hónapokban nem lesz érdemes 
moziba mennie: ha szinte csak rossz 
filmeket mutattak be egy olyan ran-
gos fesztiválon, mint a Cannes-i, mi-
lyen lesz majd a hétköznapi mozi-
műsor.. .? 

Az idei moszkvai fesztivál mérle-
ge ennél sokkal kedvezőbb: a ver-
senyben szerepelt több mint harminc 
film között tucatnál több akadt, 
amelyeket alighanem hamarosan vi-
szontlátunk majd a hazai mozikban 
is — s méltán. 

Ha az idei Cannes-i fesztiválon — 
a tudósítások tanúsága szerint — a 
mindent elöntő sex-, pornó- és erő-
szak-hullám dominált, a moszkvai 
seregszemle műsora alapvetően kü-
lönbözött ettől: még a művészileg 
gyengébben sikerült alkotások is hí-
ven igyekeztek szolgálni azt a szelle-
met, amelyet a fesztivál jelszava 
eképpen fogalmazott meg: „a huma-
nista filmművészetért, a békéért és a 
népek közötti barátságért". 

UNESCO-statisztikák szerint átla-
gosan 2—3 ezer filmet készítenek 
évente a világon. E termésnek alig 
egyharmada származik az általunk 
hagyományosan filmgyártó országok-

nak ismert vidékekről; s gyakorlati-
lag fogalmunk sincs földrésznyi or-
szágok, sőt egész kontinensek film-
gyártásairól. A moszkvai fesztivál 
egyik legfőbb érdeme, hogy hasonlít-
hatatlanul tág horizontot nyitott né-
zői előtt. Csupán a nagyjátékfilmek 
versenyében huszonkilenc ország al-
kotásai szerepeltek. A hagyományo-
san ismert európai filmgyártások — 
mint a népi demokráciákon kívül a 
francia, az olasz, az angol, a nyugat-
német stb. — mellett például Latin-
Amerikából is öt ország: Kuba, Bra-
zília, Chile, Mexikó, Venezuela film-
művészetéből is ízelítőt 'kaphattunk, 
nem is beszélve olyan, nálunk gya-
korlatilag ismeretlen nemzeti film-
gyártások alkotásairól, mint India, 
Irak, Egyiptom, Szíria, Ausztrália 
vagy Szenegál. 

Nem könnyű valamiféle rendet te-
remteni abban az információ-özön-
ben, amely e két hét alatt e renge-
teg féle-fajta film nézőjére zúdult. 
Az áttekinthetőség kedvéért mégis 
meg kell próbálkoznunk a — többé-
kevésbé szükségképpen önkényes — 
műfaji csoportosítással; vállalva 
azt is, hogy egymástól művészileg és 
tartalmilag nagyon is különböző al-
kotások kerülnek egymás mellé 
ilyenformán. 

Az egyik divatos és nyilván sike-
res műfaj — Jugoszláviától Mexikó-
ig, Lengyelországtól Chiléig — a 
nagyszabású, szélesvásznú, színpom-
pás kosztümöket és látványos nagy-
jeleneteket felsorakoztató történelmi 
filmek típusa. E történelmi szuper-
produkciók — A kőszívű ember fiai 
vagy az Egri csillagok édestestvérei 
— mind hasonlítanak egymásra any-
nyiban, amennyiben ördöngös piro-
technikusok és statiszták ezrei segít-
ségével létrehozott mozgalmas csa-
tajelentekkel, pompázatos stílbúto-
rokkal berendezett gazdag szobabel-
sőkHel, s irigylésre méltó bátor és 
nagyszerű történelmi hősökkel káp-
ráztatják el a nézőt. 

Művészi minőségük, emberi tartal-
muk természetesen nagyon is külön-
böző. Némelyik — mint például a 
mexikói Felipe Casals: Azok az évek 



című filmje, az 1850-es esztendők 
mexikói történelmének freskó-jelle-
gű krónikája — alig több színes le-
porellónál, noha tárgya, s szándéka 
szerint a mai haladó mozgalmat kí-
vánja szolgálni a múltszázadi hősök 
küzdelmeinek felelevenítésével. Túl-
méretezettsége gyengíti hatását a 
lengyel Ewa és Czeslaw Petelski 
nagy gonddal készített kétrészes Ko-
pernikus című filmjének; a tehetsé-
ges fiatal chilei rendező, Miguel Lát-
tán viszont a sokat markolás hibáját 
követte el Az ígéret földje című al-
kotásában. Hősei a 30-as évek nincs-
telen chilei földművesei, akik harc-
ba indulnak a betevő falatért — s a 
szabadságért. A film első harmada 
puritán, hatásos képsorokban idézi 

fel a nyomorgó parasztok végtelen 
menetelését a munkát, kenyeret ígé-
rő vidék felé. Ám amikor — a for-
radalmi lázadás képsoraiban — a 
chilei forradalmi mithológia képi 
megjelenítésével próbálkozik az al-
kotó, kellően meg nem emésztett re-
miniszcenciákba téved: részint Felli-
nitól, nagyrészt pedig Jancsó Még 
kér a nép és más filmjeiből vett je-
lenetek követik egymást a vásznon, 
zavaros összevisszaságban. 

Intim, emberi, bensőséges jelene-
tei emelték ki a történelmi szuper-
produkciók sorából a jugoszláv Sti-
pe Delic Sutjeska című alkotását. A 
film főhőse Tito (Richárd Burton 
meggyőző alakításában) — pontosab-
ban az a húszezernyi jugoszláv par-



Az olaszok díjnyertes versenyfilmje, A 
Matteottl-gyilkosság. Rendezd: Florestano 

Vandnl 

tizán, akik óriási túlerő: 120 000 fő-
nyi német hadsereg ellenében haj-
tották végre keservesen nehéz, tör-
ténelmi jelentőségű áttörésüket a 
Sutjeska folyó völgyében, 1943 má-
jusában. A film — tökéletes törté-
nelmi hűségre törekedve — nem 
kendőzi el a sebesülésektől megtize-
delt, hidegtől-éhségtől elkínzott par-
tizánsereg szenvedéseit, s a maga 
riasztó kegyetlenségében mutatja 
meg az erőit koncentráló náci hadi-
gépezet féleknetességét — éppen ez-
által állítva meggyőző emléket a 
szülőföldjüket védelmező partizánok 
hősiességének. 

Voltaképpen már ez a film is át-
vezet a másik — a fesztivál prog-
ramján domináns szerepet játszó — 
műfaj, a politikai dokumentumdrá-
mák sorába. Hiszen hatását, aktuális 
emberi tartalmát illetően nincs dön-
tő különbség a között, ha egy alkotás 
a közelmúlt valamely valóságos po-
litikai drámáját idézi meg (mint az 
előző tudósításban részletesen mél-
tatott, s azóta dijat is nyert francia 
Emberrablás, Yves Boisset filmje a 
Ben Barka-ügyről), avagy a két vi-
lágháború közötti időszak egy kulcs-
fontosságú, s nagyon is aktuális ta-
nulságokkal szolgáló bűnügyét ele-
veníti fel (mint az olasz Florestano 
Vancini: A Matteotti-gyilkosság cí-
mű, szintén díjazott alkotása; ezt ás 
részletesen méltattuk legutóbb). 

Lényegében ezeknek az aktuális 
tárgyú politikai dokumentumdrá-
máknak a sorába tartozik az arany-
díjjal kitüntetett kétrészes szovjet 
film, az Ez az édes szó: szabadság. 
Dokumentumdrámának nevezhetjük 
litván Vitautas Zalakevicius alkotá-
sát, noha a főcím felirata szerint egy 
fiktív országban játszódik, ahol az 
illegalitásba kényszerített forradal-
márok napjainkban küzdenek népük 
felszabadításáért. A történet fő vo-
nalaiban emlékeztet az uruguayi ge-
rillák néhány év előtt végrehajtott 
bravúros fogolyszöktetési akciójára, 
amikor a börtön alá fúrt alagúton 
keresztül szabadították ki a politikai 

Jelenet az aranydíjas szovjet verseny-
filmből, Vitautas Zalakevicius: Ez az 
édes sző: szabadság című alkotásából 



George C. Scott, John Mills és Faye 
Dunaway — Stanley Kramer: Kegyetlen 

Oklahoma cimű filmjében 

elítélteket. A film központjában az a 
három fiatal forradalmár — két fér-
fi és egy nő — áll, akik vállalkoznak 
rá, hogy a katonai börtön tőszom-
szédságában kis kávézó-butikot nyit-
nak, amelynek garázsából megkezd-
hetik a fáradtságos és veszélyes alag-
útfúrási akciót. A főhős ,a kávézó 
„tulajdonosa" igyekszik összebarát-
kozni a katonai börtön őrmesteré-
vel; a fiatalasszony naponta kényte-
len mosolyogva kiszolgálni elvbará-
tai fogvatartóit; miközben a kávézó 
alatt emberfelettien nehéz munka 
árán egyre készül, egyre közelebb 
jut a kommunista szenátorok cellája 
felé az alagút... Harmadik társuk, 
a forró fejű, csakis az azonnali és 
látványos forradalmi akciókban bí-
zó, szélsőséges forradalmár időköz-
ben egy eleve reménytelen fegyve-
res akcióba kezd és életét veszti; 
később az asszony is gyengének ér-
zi magát az idegtépő akcióban való 
további részvételhez; a főhős — a 
kemény, megfontolt és végsőkig ki-
tartó forradalmár — azonban sikerre 

viszi az akciót: kiszabadítja a kom-
munista politikusokat. 

A történelmi-politikai dokumen-
tumdrámák közé sorolhatók az olyan 
alkotások, imint a vietnami Haj Niny 
kétrészes, a családregények műfaji 
tapasztalataiból is merítő filmje: 
A tizenhetedik szélességi fok: éjjelek 
és nappalok, amely egy vietnami 
falu lakóinak a megszállók ellen 
folytatott hősi harcát eleveníti meg 
(főszereplője: Csa Zsang a legjobb 
női alakítás díját nyerte el a feszti-
válon); illetve a csehszlovák Otakar 
Vávra szintén kétrészes filmje, Az 
árulás napjai — az 1938-as Münche-
ni Diktátum létrejöttének, körülmé-
nyeinek történelmi hitelességű kró-
nikája —; a szintén valóságos tör-
ténelmi eseményeket — a forradal-
mi és az ellenforradalmi erők drá-
mai megütközésének történetét — 
idézi fel dokumentarista hűséggel a 
kubai Manuel Perez Egy ember Mai-
sinicuból című alkotása (melynek fő-
szereplőjét, Sergio Corrierit a leg-
jobb férfialakítás díjával tüntettek 
ki). A történelmi-politikai ismeret-
terjesztés fontos feladatát vállalják 
ezek a filmek, és — bár különböző 
művészi színvonalon — döntő fon-



tasságú társadalmi funkciót töltenek 
be. Nem véletlen, hogy alapvetően 
ezek az alkotások határozták meg 
az idei moszkvai fesztivál karakterét. 

Természetesen nem hiányoztak a 
műsorból az intimebb műfajok, a 
kisebb-nagyobb emberi konfliktu-
sokról, a mai hétköznapokról tudósí-
tó alkotások sem. A legj óbbakról 
ezek közül (Francois Truffaut: La 
nuit americaine, illetve a fiatal bel-
ga rendező: Benőit Lamy: Otthon, 
édes otthon című filmjei) az előző 
tudósításban már részletesen szól-
tunk; a második hét programjából 
meg kell még említenünk a grúz 
Cseidze kedves, meleg humorú élet-
képét, a Facsemeték-et (főszereplő-
jét, Ramaz Csikvadzét szintén a leg-
jobb férfialakítás díjával jutalmaz-
ták); illetve a szenegáli Djibril Diop 
eredeti tehetségre valló, bár helyen-
ként kissé zavaros szimholikájú mai 
történetét egy szegénysorsú fekete 
fiatalember feltörekvési kísérletéről 
(címe: Tuki-Buki). 

A gyengébb, vagy éppenséggel ér-
dektelen filmekre kár lenne sok szót 
vesztegetni; a hazai nézőt remélhe-
tőleg amúgy is megkíméli tőlük a 
filmátvevők szelekciója. Minden-
képpen be kell számolnunk azonban 
a fesztivál talán legnagyobb csaló-

Ramaz Csikvadze, a legjobb férflalakltás 
dijának nyertese — Cseidze: Facseme-

ték dmű filmjében 

Jelenet a Jugoszláv Stlpe Delic: Sutjeska 
című filmjéből 

dásáról, amelyet a híres amerikai 
mester, Stanley Kramer új filmje 
okozott. A Kegyetlen Oklahoma — 
két remek színész: Faye Dunaway és 
George C. Scott főszereplésével — 
úgy indul, mint egy fergeteges 
gengszterfilmparódia: hogy aztán 
fokozatosan egy selyemcukros sze-
relmi melodrámává laposodjék. Kár 
érte, mert az alaphelyzet —: egy ke-
mény, elszánt sőt kissé megszállott 
fiatal geológusnő, aki olajkutatásra 
adta a fejét, s egymaga száll szembe 
az 1910-es esztendők Oklahomájá-
ban már kialakulóban levő mammut-



Jelenet Stanley Kramer: Kegyetlen Oklahoma cimű filmjéből 

trösztök gengszterhadseregeivel —; 
remek és mulatságos szatíra lehető-
ségét ígéri. Kramer imponáló szak-
mai rutinja természetesen ezúttal is 
garantálja a holtbiztos kasszasikert; 
A Kegyetlen Oklahomá-t azonban 
szinte illetlenség együtt említeni a 
kiváló amerikai mester olyan alko-
tásaival, mint a Megbilincseltek, a 
Bolond, bolond, bolond világ, vagy 
az ítélet Nürnbergben. (Alighanem é 
disztinkciót kívánta finoman és dip-
lomatikusan megfogalmazni a fesz-
tivál zsűrije is, amikor a Stanley 
Kramernek átadott aranydíj indok-
lásában szinte csak mellékesen em-
lítette új filmjét, s főként a rende-
ző életművére, s „a világ filmmű-
vészetének fejlődéséhez való huma-
nista hozzájárulására" hivatko-
zott ...) 

Végül a magyar versenyfilm, Zol-
nay Pál Fotográfia című alkotása 
— az első ezüst díj nyertese — 
őszinte, átütő erejű sikert aratott 
Moszkvában. Elfogultság nélkül re-

gisztrálhatjuk az elismerést, hiszen 
Zolnay volt az egyetlen a díjakért a 
színpadra lépő rendezők közül, akit 
percekig tartó, ütemes vastapssal 
ünnepelt a fesztivál-mozi csaknem 
háromezer főnyi közönsége; az igen 
szokatlan műfajú, merészen eredeti 
dokumentum-játékfilm — minden 
előzetes szkepszisünkre rácáfolva — 
áthatolt az idegen nyelv korlátain, s 
éppen nyers őszintesége, kíméletlen 
igazságkutató szenvedélye tévén az 
idei fesztivál legemlékezetesebb al-
kotásai között kapott helyet a fél-
száznyi országból Moszkvába érke-
zett kritikusok beszámolóiban. „Egy 
újabb remek alkotás, amely méltó 
folytatása a magas színvonalú, sok-
színű és izgalmasan újszerű mai ma-
gyar filmművészet legjobb törekvé-
seinek" — e mondat különféle vari-
ációival jellemezték a vetítés után 
szóban, írásban a szovjet, olasz, fran-
cia és más külföldi kritikusok a 
Fotográfiá-1. 
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