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A XXII. mannheimi filmhétre 33 
országból több száz alkotást küldtek. 
Az előválogatás munkájából, mint 
mindig, Walter Talmon Gross, a 
Filmhét művészeti vezetője vállalta 
az oroszlánrészt. Dokumentumanya-
gokat, fotókat tartott a kezében ak-
kor is, amikor hirtelen rosszul lett. 
Nem sokkal később, a Filmhét meg-
nyitása előtt néhány nappal meghalt 
ez a lelkes humanista, újságíró-kri-
tikus, akit a hitleri Németországban 
nem engedtek dolgozni, s aki két év-
tizeden át, minden erejével, szenve-
délyével munkálkodott azon, hogy a 
rövidfilm is művészi rangot kapjon 
és Mannheim ne csak Európa, ha-
nem az egész világ haladó filmesei-
nek seregszemléje legyen. Hogy ez a 
nemes törekvése nem járt teljes si-
kerrel, nem rajta, — a filmek sok-
szor gyenge színvonalán múlott. 

Ezúttal több, mint hatvan film — 
a világ 23 országából szerepelt Mann-
heimban. Köztük először: kínai do-
kumentumfilmek. Jegyezzük meg 
mindjárt: színvonalasak, érdekesek. 
Egy negyedórás film, tízenéves lá-
nyok és fiúk torna, tánc, vívó és 
dzsudó gyakorlatairól. Félelmetes 
erejű és ügyességű gyerekeket lát-
hattunk. A május elsejei ünnepsége-
ket bemutató látványos, színes ké-
pek után rendkívül érdekes, a maga 
nemében egyedülálló tudományos is-
meretterjesztő film következett. Ré-
gészeti ásatások során csodálatosan 
konzervált, teljesen épen maradt, 
2100 éves női hullára bukkantak. A 
film nyomon követi a különböző 
vizsgálatokat, az egészen kicsire zsu-
gorodott, de mégis ép tüdő, gyomor, 
májról készült egészen közeli felvé-
teleket. Archeológusok, orvosok, 
gyógyszerészek vettek részt a kuta-
tásokon, amelyek nagyon fontosak-
nak bizonyultak későbbi kísérletek-
nél. 

A filmeket kiválogató előzsüri ez-
úttal is igyekezett elsőbbséget bizto-
sítani olyan alkotásoknak, amelyek 
egy-egy ország társadalmának élő 
jelenét, konfliktusait tükrözi. Ebből 
a szempontból különösen megrázó 
volt Patricio Guzmann Az első év 
című dokumentumfilmje —, Chilé-

ről, Allende elnök első évéről, a 
munkának lendülő, boldogságtól su-
gárzó fiatalokról s Fidel Castro em-
lékezetes találkozásáról Allendével. 
A film rendezője, mint ezt a részt-
vevőkkel közölték, már természete-
sen nem tudott eljönni —, letartóz-
tatták. A nemzetközi zsűri a filmet 
kitüntette és tiltakozott a rendező 
fogva tartása ellen. 

Az NSZK filmesei is — szándéko-
san nem használom a közülük csak 
nagyon kevésre illő filmművész szót 
— azon igyekeztek, hogy munkáik 
élő problémákról szóljanak. S ha a 
kivitelezés olykor amatőr-dilettáns 
színvonalú is volt, még mindig szí-
vesebben láttuk ezeket a filmeket, 
mint a régebbi filmheteken gyakran 
bemutatott, bosszantó, értelmetlen 
zagyvaságokat. Így a Hosszú sirám — 
új otthon című film egy nyugatné-
met város 4000 lakójának lázadását 
mutatja be: ablakaikba tűzött fehér 
lepedőkkel tiltakoztak az 1972-ben 
történt harmadik lakbéremelés el-
len. A felháborodott lakók a tanács-
házára vonultak, miközben az illeté-
kes szenátor látható nagy lelki bé-
kében ünnepelte születésnapját. (A 
filmet egyébként a zsűri dukáttal 
tüntette ki.) Egy másik NSZK film 
nyomorék, gátolt, a fejlődésben visz-
szamaradt gyerekek elhelyezésének 
problémáit tárta fel, nevezetesen az 
egyik község lakói tiltakoztak elle-
nük. Nem bírták elviselni nap, mint 
nap a gyerekek okozta szomorú lát-
ványt. Viszont akkor hol legyenek? 
Gerhard Labudda (NSZK) Nem is-
merjük őket című filmjében, úgy 
tűnt, túl sokat akart markolni. Film-
re vett mindent, ami csak az óriási 
témából: felnőttek és gyerekek kap-
csolata, eszébe jutott. Kábítószer, 
szexuális felvilágosítás, konzervati-
vizmus, igazság, hazugság. E fil-
meknek többnyire kezdetleges kivi-
telezése azért is meglepő, mert ké-
szítőik sokszor különböző főiskolák-
ról kerültek ki s rendelkezhetnének 
már annyi filmművészeti ismerettel, 
hogy ne kövessék el újra és újra, 
még oly friss, zsenge alkotásaikban 
is, elődeik hibáit: hosszas, unalmas 
beállítások, sok szöveg, sok fölösle-



Jelenet Joze Bevc jugoszláv rendező 
Élet minta után című filmjéből 

ges szöveg, amit a kép nem is min-
dig illusztrál. Ebben a műfajban 
még a legsikerültebb Malte Ludin 
kisfilmje volt: Ismeri a tévét? Ügye-
sen parodizált jelenetekben gúnyol-
ta ki az NSZK bizonyos tévéműso-
rait, amelyek „az uralkodó osztály 
ideológiáját hivatottak szolgálni és 
terjeszteni." 

Svájci filmek is szerepeltek a 
szemlén, több, inkább kevesebb tár-
sadalomkritikai célzattal. Peter 
Amann A vörös vonat című filmje 
egy nagyon égő, megoldatlan kér-
déshez nyúl: az olasz vendégmunká-
sok élete, léte Svájcban. De a prob-
lémát éppen csak jelzi s aztán szép 
nagy ívben elkerüli. Hiszen igazán 
nem az a legnagyobb bajuk a Svájc-
ban dolgozó, a svájciaktól sokszor 
kiközösített, megvetett külföldiek--
nek, hogy ott nem szavazhatnak. 
Egy Teli Vilmos előadás a hegyek 

Grzegorz Krolikiewicz, lengyel rendező 
Keresztül-kasul című filmjének 

egyik jelenete 



A díjazott legyei film: Keresztül kasul 

festői tájain szolgáltatja a rendező-
nek a megfelelő ürügyet arra, hogy 
a svájciak hajdani szabadság és füg-
getlenségi törekvéseire utaljon. 

Simon Edelstein játékfilmje: Go-
nosz szokások, egy cinikus, közö-
nyös rádióriporter víkendjét beszéli 
el, két nő között. Az egyiket —, egy 
szürke, fáradt, már nem egészen fia-
tal munkásnőt —, a rádióban szólal-
tatja meg, felkeltve benne a szere-
lem, a szokatlan s az ú j iránt elad-
dig nem ismert vágyakat. A másik-
kal, — egy csinos, fiatallal, akinek, 
ki tudja, miért, spleenje van és 
unatkozik, — az előbbi hölgy laká-
sának lépcsőházában ismerkedik 
meg. Kalandjuk különböző, ismeret-
len emberek gazdagon berendezett 
villáiban folytatódik —, ahová be-
hatolnak, de nem lopnak semmit, 
csak a fridzsiderben fellelhető enni-
valókat fogyasztják el. Ennél a film-
nél jóval érdekesebb volt a svájci 
naiv festőket bemutató dokumen-
tumfilm —, ami egyébként díjat is 
kapott. 

Az USA filmjei közül Ciiida Fi-
restone Attica című műve keltette a 
legnagyobb érdeklődést. Az atticai 
börtön foglyainak emlékezetes, 1971-
ben történt és 43 halálos áldozatot 
követelő lázadását viszi filmre, ke-
vés cselekménnyel, sok dialógussal. 

Olykor hosszadalmas, de szép be-
állításokban gazdag az indiai első-
filmes Kumar Shahani Maya Darpan 
című alkotása. Témája a női egyen-
jogúság. Egy gazdag család fiatal 
leánytagjának konfliktusa rajzoló-
dik ki, maradjon-e otthon a zsarnok 
apánál, menjen-e férjhez, vagy él-
je-e saját önálló életét. A film szin-
te néma, belső monológokra épül, 
dialógus nincs. 

Ugyancsak nincs szövege a japán 
elsőfilmes Yoichi Takabayashi A víz 
olyan világos volt című filmjének, 
amely Mannheim város fődíját kap-
ta. A képpel mindent kifejező és ér-
zékeltető, belső feszültséggel telített 
film egy buddhista szerzetes és egy 
fiatal lány különös, de emberi gyen-
geségekkel telített, szexuális vágyak-
tól fűtött, de hatásában mégsem ero-

A Japán Takabayaxhl Yutaro Ban nagy-
díjai filmje: A viz olyan világos volt 



tikus kapcsolatáról szól. A természet 
csodálatos és egyszerű színterén sa-
játos hangsúlyt kap minden, ugyan-
az a jelenet néha kétszer játszódik 
le, más és más töltéssel. 

A némafilm-nyelv, pontosabban a 
dialógusok mellőzése több más filmet 
is jellemzett. Ügy látszik, nemcsak 
a női ruhatervezők, néha a filmesek 
is visszatérnek a régi idők divatjá-
hoz. Eredeti, ötletes volt ebben a 
„néma" műfajban R. Hamdamov 
szovjet rendező A szívem a hegyek-
ben marad című filmje. A húszas 
évek mozijának modorában és stí-
lusában sétáltatja, táncoltatja, bi-
ciklizteti, ágáltatja szereplőit. Éde-
legnek, negédeskednek, nagy szeme-
ket meresztenek, kis szájakat csücsö-
rítenek a film mulatságos hősei. A 
negyvenperces groteszk játék egyike 

volt a keveseknek, amelyek mosoly-
ra, olykor nevetésre is késztették a 
világ sok fájdalmát bemutató fil-
mektől fáradt nézőket. 

A legegyénibb hangú filmnek já-
ró díjjal a lengyel Gregorz Krol-
kiewicz Keresztül-kasul című alko-
tását tüntették ki. A különös hang-
vételű, olykor kafkai átérzésű film 
egy negyven év előtti gyilkosság re-
konstrukciója. 

Nagy sikert aratott, mind a közön-
ség, mind a kritikusok körében az 
„Év filmjei" sorozatban bemutatott 
Fotográfia is. 

Argentína, Egyiptom, Dahomey is 
jelentkezett néhány, nem jelentős, 
de távoli népek életének egy-egy 
villanását mégis csak tükröző alko-
tással. 

PONGRÁCZ ZSUZSA 

EGY VEZÉRCIKK GYÖNGESÉGEI 
Ezúttal a tulajdon vezércikkünk-

ről van szó, melyet október 1-i 
számunkban közöltünk Nemes Ká-
roly tollából. „Az avantgarde a film-
művészetben" ez volt a címe, alcí-
me pedig — „A pécsi játékfilmszem-
le elé". Az Élet és Irodalom ok-
tóber 20-i számában glosszát irt er-
ről a cikkről. Nem vagyunk ellene, 
ha az egyik lap a másik lapban fel-
fedezett hibát szóvá teszi. Nem te-
kintjük sértésnek, rosszindulatnak. 
Inkább az egészséges, eleven kultu-
rális élet jelének. Végül is módunk-
ban áll vitatkozni, ha nem értünk 
egyet vele, s nem szégyelljük elis-
merni, ha igaza van. Ezúttal erről 
volt szó. Nem mintha Nemes Ká-
roly cikkét a belőle kiemelt monda-
tok jellemeznék. Ügy érezzük, érde-
kes eszmefuttatás az avantgarde je-
lentőségéről és határairól. Mégis el-
ismerjük — a sokszor hangoztatott 
vitamorál-elméletekkel szemben —, 
hogy a glosszaírónak joga van egyes 
mondatokat is kiemelni a cikkből, 
ha éppen azokkal van vitája. Hogy 
ezek a megállapítások nem voltak 
szerves elemei a cikknek, hogy csak 
mellékesen, mintegy az írás hangu-
lati előkészítése céljából íródtak? 
Sajnos, éppen ez a hibájuk. Ugyanis 
„mellékesen", még a humoros hatás 
végett sem szabad fontos megállapí-
tásokat tenni. A „mellékesség" felté-

telezi, hogy köztudott és vitathatat-
lan dolgokról van szó, melyeknek 
bizonyítására kár szót fecsérelni. 
Mellékesen megjegyezni, hogy a ma-
gyar színház az ókorba nyúl vissza 
újításokért, hogy a magyar képző-
művészet a századeleji festmények 
másolása, hogy a mai magyar iroda-
lom jórésze visszaemlékezésekben és 
tanulmányokban létezik — azt je-
lenti, hogy mindez közismert. Hol-
ott mindennek az ellenkezője közis-
mert. A szerzőnek természetesen jo-
ga van fent említett felfedezéseit 
közzétenni (ha nem is ilyen sommá-
san), de meggyőző példákkal és ala-
pos bizonyító apparátussal. Egy fon-
tos mondanivalójú cikk mellékesen 
odavetett „elmésségei" — mint a pél-
da bizonyítja — sajnos arra is al-
kalmasak, hogy a szerkesztés kont-
roliján is átcsússzanak. Tálán csak 
egyben nincs igaza az Esnek. „Mind-
ezt az időközben eredményesen, fe-
lelősségteljes vitával és mérlegelés-
sel zárult pécsi filmszemle elé irta 
Nemes Károly" — közli a glossza. 
1. A szerző egy hónappal a film-
szemle előtt nem tudhatta: milyen 
eredménnyel fog az zárulni. 2. Ha 
teljesen eredménytelen lett volna is 
a szemle: a fent idézett megállapí-
tások akkor is hamisak lennének. 

H. Gy. 


