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Ünnepi fesztiválra indultunk de 
bizony csak1 szerény, viszonylagos 
értékű filmek bemutatóira érkez-
tünk Pulába. A jugoszláv játékfil-
mek huszadik jubileumi fesztiválján 
kevés művészi élményben részesül-
tünk. A filmek száma is csökkent. 
Az utóbbi években megszokott, hu-
szonöt-harminchat helyett mindössze 
tizenhat film képviselte az évi ter-
mést. Közöttük is kevés volt a ki-
mondottan idei és a filmszínházak 
számára forgatott alkotás. Három 
filmet ugyanis tévésorozatokból rö-
vidítettek, (Paja és Jare, valamint 
A virág ősszel), illetve egy tévéjá-
tékot (Válaszúton) adtak át mozi-
forgalmazásra. önálló és új alkotás-
ként mutatták be Lordan Zafrano-
vié Egy bűn krónikája című munká-
ját, melyet bárom külön-külön epi-
zódban a korábbi években kisjáték-
filmként láthattunk már Belgrádban, 
a jugoszláv rövidfilmek nemzeti 
fesztiválján. Idei fűmként vetítették 
az anyagi és egyéb nehézségek mi-
att három éve készülő (és egy éve 
befejezett) Halálos tavaszt, és a két 
és fél évig (közben egy esztendős le-
állással) forgatott Sutjeskát. Másszó-
val a valóban idei jugoszláv mozi-
filmtermést mindössze tíz alkotás 
Jelentette. 

Nemzetközi jelentőségű művet, 
egyetlenegyet láttunk, az idei 
moszkvai filmfesztivóion is értékes 
díjjal jutalmazott Sutjeskát. Pula is 
bizonyította: a jugoszláv szuperfilm 
— hatásos mű. Lényegesen sikerül-
tebb, mint a nálunk is ismert Ne-
retvai csata. Áttekinthetőbb, embe-
ribb, meggyőzőbb, tömegjeleneteiben 
attraktívabb. A Sutjeska a szocialis-
ta Jugoszlávia megszületésének 
egyik kulcsfontosságú ütközetét ele-
veníti meg. 1943 májusa—júniusában, 
a hitleri hadvezetés nagy erőket 
összpontosítva, megpróbált leszá-
molni lürto partizánhadseregével. A 
súlyos csaták után tartalékaiban és 
emberállamányában megfogyatko-
zott partizánsereg, sok ezer se-
besülttel, a náci hadsereg gyűrűjé-
be szorult. Végül a partizánok, utol-

só erőiket összpontosítva, nagy áldo-
zatok árán átkeltek a zajló Sutjes-
kán, áttörték a nácik gyűrűjét és 
számukra kedvezőbb terepre húzód-
tak. A felszabadító háború folyha-
tott tovább... 

A Sutjeska a kitűnő részietek és 
bámulatosan fényképezett csataje-
lenetek filmje. Jugoszlávia művé-
szei (az operatőr Tomislav Pintér és 
a színészek) tudásuk legjavát nyújt-
ják. Kiváló a külföldi vendégmű-
vésznő, a görög Irena Papas alakítá-
sa is. Csak a film leghíresebb csilla-
ga, Richárd Burton, nyújt gyengébb 
alakítást. Játékát — ki tudja miért? 
— annyira visszafogta, hogy már-
már nem is tűnik színészi munká-
nak. Pedig az önálló rendezőként 
débütáns, de már több mdnt fél-



száz filmben első-asszisztensikedő, 
ötven esztendős Stipe Délié szemé-
lyében tapasztalt, tehetséges, sokat 
tudó és rutinos játékmestert kapott. 

A Sutjeska bár nem hibátlan és 
nem is klasszikus értékű alkotás, 
megérdemelten nyerte a Nagy 
Arany Arénát, a fesztivál fődíját; 
rendelőjét a rendezés Bronz Aréná-
jával; forgatókönyvíró ját a forgató-
könyvek Arany Arénájával tüntet-
ték ki. 

A második jelentős díjat, a Nagy 
Ezüst Arénát, az első filmes Predrag 
Golubovié Gránátosok című filmjé-
nek ítélték. Két — már-már mese-
beli hős — partizángránátos piro-
technikai csodákra épülő kalandjai-
nak krónikájában az apák hősiessé-
gét kívánta a rendező a fiataloknak 
megmutatni. Bár a Gránátosok két 
főszereplője kiváló színész (Lju-

Jelenet Stipe Delit: Sutejka című 
(limjtbűt 

bisa Samardnic és Bata Zivoji-
novié), túl sokat ők sem tudtak sze-
repeikkel kezdeni. így aztán a két 
fődíjas partizán film, a Sutjeska és 
a Gránátosok között klasszis kü-
lönbség mutatkozott az előbbi javá-
ra. 

A Nagy Bronz Arénát, a fesztivál 
hainmadik fődíját, Kreso Golik mai 
tárgyú, A szerelemért élni című 
filmjének ítéttték. Két egyetemista, 
egy bölcsésalány és egy medikus, 
megszereti egymást, összeházasod-
nak. Ösztöndíjuk kicsi, ők maguk 
szegények, ketten nem tanulhatnak 
tovább. Ezért a fiatalasszony úgy 
dönt: abbahagyja tanulmányait, vi-
dékre megy tanítónőnek. Másfél 
évig onnan segíti majd anyagilag 
férjét, hogy az elvégezhesse az 
egyetemet, azután majd az ő orvosi 
fizetéséből az asszony is befejezheti 
tanulmányait. A férj elfogadja ezt 
az áldozatot, de hamarosan kiderül, 
visszaél vele. Megcsalja feleségét 



Richárd Burton — Tito szerepében — a 
Sutjeska című filmben 

Irene Papas és Mlroljub Leső a Sutjeska 
egyik Jelenetében 

egy régebbi barátnőjével. Végül el-
válnak. Kis hatásvadász elemekkel 
megtűzdelt, -de szakmai szempont-
ból kifogástalanul megcsinált. film, 
melynek nagy érdeme, hogy Vlasta 
Knezovic személyében ígéfetes új 
színésznőt fedezett fel a fűm szá-
mára. 

A rendezés Arany Arénáját Mat-
jaz Klopéié kapta A virág ősszel cí-
mű alkotásáért. A szlovén klasszi-
kus, Ivan Tavéar, 1917-ben írott re-
génye a századvégi osztrák romanti-
ka hatására született. Klopcié a 
polgári szecesszió stílusába próbálta 
beleszorítani e ma már nehezen el-
fogadható történetet. (A jómódú vá-
rosi ügyvéd, gazdálkodó rokonaihoz 
látogat. Beleszeret azok lányába. De 
érzelmeit csak több évi vonakodás 
után vallja be. Megkéri a lány ke-
zét, meg is kapja, majd besiet a 
házba, hogy szerelmével is közölje 
a váratlan, boldogító hírt. A titkos 
betegségben szenvedő lány gyenge 
szíve az örömtől megáll, a kései sze-
relmes csak egy halottat tarthat 
karjaiban. Sohasem nősül meg, öre-
gen is mindig virágot visz az el-
hunyt sírjára. A filmváltozatot a 



LJuba Tadlí és Neda Arn 

ljubljanai televízió már több rész-
letben sugározta. Az ötórányi anyag 
mozi-változatát viszont úgy sűrítet-
ték, hogy az átkötések elmaradtak, 
csak a regény kihagyhatatlan jele-
neteinek váza sorakozik egymás 
mellé. 

A rendezés Ezüst Arénáját a rö-
vidfilmjei révén már nemzetközi hí-
rű Kristo Papié kapta Mrdusa Dun-
jai Hamlet című filmjéért. A fi lm 
Ivo Bresan népszerű színműve nyo-
mán készült. Története egy képze-
letbeli falucskában, Mrdusa Donjá-
ban játszódik valamikor 1946 táján. 
A falu kiskirálykodó vezetői elhatá-
rozzák: előadják a Hamlet osztály-
haroosan korszerűsített változatát. 
Hatalmi szóval ráveszik a részeges 
tanítót hogy szájuk íze szerint dol-
gazza át Shakespeare-szövegét, s 
erőnek erejével toborozzák a szerep-
lőket. A szereposztás, s mindaz, ami 
a színpadon történik, a faluban tör-
tént önkény eskedések visszfénye. 
Végül is az előadás botrányba, majd 
véres drámába fullad. 

A film helyi társadalmi esemé-
nyek, politikai aspirációk eleve is-
meretét tételezi fel, ráadásul nehe-
zen érthető dialektusban beszél. 

6 — Stlpe Delté filmjében 

Párhuzamosan, színpadon és a való 
életben játszódik, de sem itt, sem 
ott nem igazan meggyőző. A Mrdusa 
Dunjai Hamlet témájában, monda-
nivalójában ugyanaz, mint Papié 
első játékfilmje, a Bilincsek, azzal 
a szerény különbséggel, hogy meg 
sem közelíti azt. 

Shakespeare még egy játékfilmet 
ihletett. Tomislav Radié fiatal szín-
padi és tévéremdezőnefc az Athéni 
Tárnom zágrábi bemutatója adta az 
ötletet Timon című filmjéhez. Ez a 
bemutató váratlanul magasba efnelt 
egy viszonylag ismeretlen színészt. 
Radié képzeletben továbbszőtte e 
színész pályáját: hogyan a a Baker-
ről, mi történik vele a .további elő-
adások során, mi lesz vele, ha ez a 
siker elmúlik. Az alapgondolat jó, 
de az ötlet folytatása már nem. 
Csupa utánérzés, másolás, mígnem a 
történet lassú unalomba hal. A fil-
met természetesen nem díjazták, 
minit ahogy több más filmet sem. 
De az idei pulai fesztiválon — bár-
milyen meglepő is ez a korábbi 
évek tapasztalatai után, — még így 
is több volt a díjak, mint a valóban 
díjazható filmek száma. 
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