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A DEMOKRATIKUS KOREA FILMMŰVÉSZETÉRŐL 

Két koreai szót megtanult mosta-
nában a világ, s e két szót egy film-
beszámoló sem mellőzheti: Dzsucse, 
Csollima. Az utóbbi a népi Korea 
jelképe, a népmesei szárnyas ló, a 
távol-keleti pegazus. A koreai fil-
mek vetítése is ezzel az emblémával 
kezdődik: szárnyas ló hátán száguld 
egy férfi meg egy nő. Az előbbi szó 
pedig a mai Észak-Korea összes po-
litikai, társadalmi, kulturális célki-
tűzését foglalja össze jelszószerűen, 
olyasmit jelent: saját erőre támasz-
kodás. 

A KNDK alig valamivel kevesebb 
filmet készít évente, mint hazánk, de 
a hagyományok, a szemléleti és mód-
szerbeli különbségek, no meg a nagy 
távolság mindeddig nem kedveztek a 
közelebbi ismeretségnek. A koreai 
játékfilmgyártás bevallottan didak-
tikus, mert tudatosan politikai ne-
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velő célkitűzéseket követ, ezt azon-
ban olyan sajátos hagyományokra 
támaszkodva teszi, amelyek sok min-
dent megmagyaráznak az európai 
nézőnek is. Az utóbbi években ké-
szült — tökéletes színes, cinetmasco-
pe-technikával készült — játékfil-
mek általános jellemzőjeként említ-
hetnénk meg azt, hogy a Dzsucse-
eszme történelmi előzményeit igyek-
szenek föltárni s a jelenben történő 
alkalmazását elősegíteni. 

Hagyományokat említettünk; a 
népi Koreában nagy becsben tart-
ják az eleven klasszikus művészeti 
hagyományokat, amelyek eredeti — 
a kínaitól és a japántól olykor na-
gyon elütő — produktumokban ölte-
nek testet, mint amilyenek a XVII. 
század anonim regényáradatának 
legjobb darabjai (köztük a világiro-
dalom egyik legremekebb alkotása: 
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Csüng Hjan szerelme és hűsége), 
vagy az ezekkel egyidejű koreai Fel-
világosodás filozófiai-művészeti ter-
mékei. De az utóbbi években nem ez 
a hagyomány áll az előtérben, ha-
nem a 15 évig vívott japánellenes 
fölszabadító háború idején keletke-
zett, immár hazájukban klasszikus-
nak számító irodalmi, zenei és szín-
padi termékek. Ezekhez nyúl vissza 
előszeretettel a mai koreai filmgyár-
tás. 

Az is a hagyományokhoz tartozik, 
hogy meglehetősen nehéz volna ki<-
nyomozni az utóbbi évek egyik leg-
nagyobb sikerű, kétrészes filmalko-
tásának, a Vértengernek a voltakép-
peni készítőit. A filmet a „Pektu-
szan"-kollektíva készítette, egy olyan 
színdarabból, amelyet a harmincas 
években valószínűleg szintén egy 
kollektíva írt, s majdnem bizonyos, 
hogy Kim Ir Szen maga is beletar-
tozott valami módon ebbe a munka-
közösségbe. (Még egy színmű van, 
szintén a harmincas évekből, amely-
nek szerzősége ugyancsak Kim Ir 
Szen nevéhez kapcsolható: Egy ön-
védelmi osztag tagjának sorsa — két 
éve ebből is nagyszabású film ké-

szült). Maga a film egy földjéről el-
űzött parasztcsalád sorsát ábrázolja, 
a középpontban a megrázó, véres él-
mények és az ellenállás reményét 
megmutató forradalmárok hatására 
aktív ellenállóvá váló édesanyával. 
A filmen csak kevés helyütt érződik, 
hogy színdarabból készült, s ha nem 
is az európai filmekben megszokott, 
aprólékos környezet- és jellemábrá-
zolás útját járja, mégsem esik a se-
matikus történelmi tablók hibájába: 
nem elnagyolt, hanem valóban sok-
rétű körképet ad a harmincas évek 
Koreájáról. Ritmusa viszont néha 
lassúnak tetszik a mi számunkra, 
mert a feszültséget a jól megírt szín-
darab drámai csomópontjai mintegy 
„eleve", tehát „előre" adják a néző-
nek, s nem mindig a szemünk előtt 
föltáruló mozzanatokból „születik". 

Hasonló környezetben játszódik a 
koreai filmgyártás nemzetközi si-
kere, a tavalyi Karlovy Vary-i film-
fesztiválon a zsűri különdíjával ju-
talmazott A virágáruslány. Egy kivá-
ló színésznő, Hong Jong Hui alakít-
ja a címszerepet, a lányt, aki virágot 
árul a piacon, hogy összekuporgat-
hassa a pénzt az anyja életét meg-
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mentő orvosságra. (A film cselek-
ménye, természetesen, korántsem 
ilyen egyszerű — épp ellenkezőleg, 
fordulat fordulatot követ, míg a föl-
desúrral és intézőjével egyenlőtlen 
párharcot vívó szegényparaszti csa-
lád tragédiája beteljesedik, s a ször-
nyű eseményeket átélő Kot Ban, a 
virágáruslány rátalál a „bosszú" 
egyedül igazságos és hatékony útjá-
ra: a földesurakkal és csatlósaikkal 
leszámoló forradalom támogatásáig.) 

A hasonló cselekmény és téma, 
természetesen, műfajt alakított ki 
— a vezető műfajt a mai demokra-
tikus koreai filmgyártásban. A fenti 
két alkotás mellé sorolja a koreai 
kritika — mint hasonlóan értékes és 
hatásosan nevelő művet — az 1969-
ben elkészült öt partizán-testvér cí-
mű trilógiát, amely történetesen nem 
kollektív alkotás s név szerint is di-
csőséget szerzett alkotóinak, Pak 
Szin Szu forgatókönyvírónak, Coj 
Ik Gü rendezőnek és Ten Gü Van 
operatőrnek, valamint az 1971-es év 
termékét, a Tavasz köszönt a Taj-
bak-Szan hegységre című f i lmet Ez 
már a világ közvéleményét megmoz-
gató „koreai háború" eseményeit 

idézi, fő célkitűzése a hadsereg és a 
nép kapcsolatának valósághű és a 
jelenre-jövőre is tanulságul szolgáló 
bemutatása. 

Tévesen gondolnánk, persze, hogy 
Koreában csak a népi háború témái 
foglalkoztatják a filmalkotókat. A 
szorosabban véve mai témájú filmek 
közül mindenképp emlí tésre méltó a 
Munkáscsalád (1972), amely a leg-
nehezebb művészi feladatok egyiké-
re vállalkozik: konkrétan s mégis a 
legáltalánosabban bemutatni, hogyan 
valósítható meg a gyakorlatban az 
egyének — kollektívában történő — 
ideológiai átformálása, a békés épí-
tőmunka körülményei között. — S 
nem maradhat ki a filmművészet té-
mái közül a negyven millió koreait 
ma leginkább izgató kérdés: az or-
szág egyesítésének problémája sem. 
A játékfilmek közül talán az 1970-
ben készült Jong Szu és Jong Ok 
Han a szocialista hazába jöttek cí-
mű ragadja meg e kérdést a leghatá-
sosabban: Észak és Dél különbségeit 
és ellen téteit dokumentum-értékű hi-
telességgel mutatja be. 
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