
Filmátvételen Moszkvában 
(Munkatársunk  beszámolója)  

Kilenc  vetítési  nap;  
huszonhat  játékfilm  (eb-
ből  néhány  kétrészes)  —  
ezek  a  száraz  számada-
tai  a  legutóbbi  moszkvai  
filmátvételi  vetítéssoro-
zatnak.  A  Szovexport-
film  vetítőjében,  tolmá-
csaik  köré  csoportosul-
va,  az  összes  szocialista  
ország  átvételi  delegációi  
ülnek:  filmforgalmazási  
szakemberek,  moziüzemi  
vállalatok  igazgatói,  té-
vé-filmszerkesztők,  s  a  
legtöbb  küldöttségben  
egy-egy  kritikus  is.  

Az  ilyen  vetítés-soro-
zat  műsora  többé-kevés-
bé  alighanem  véletlen-
szerűen,  a  teljes  és  ak-
tuális  termés  függvénye-
ként  áll  össze:  nem  mű-
ködik afféle előzetes  sze-
lekció,  mint  a  nemzeti  
vagy  nemzetközi  feszti-
válok  programjainak  
megtervezésében.  S  no-
ha  számszerűleg  a  most  
látott  filmmennyiség  

jócskán  meghaladja  pél-
dául  hazánk  egész  évi  
játékfilm-termését,  egy  
olyan  sokszínű  és  válto-
zatos  filmművészetről,  
mint  a  számos  nemzeti-
ségi  stúdiót  is  magában  
foglaló  szovjet  filmgyár-
tás,  amely  évente  átlag  
több,  mint  150  filmet  
produkál  —  aligha  ad-
hat  teljes  képet,  legfel-
jebb  alkalmi  bepillantá-
si  lehetőséget  egy-egy  
ilyen  átvételi  vetítésso-
rozat,  amely  az  összter-
mésnek  alig  egyötödét  
mutatja  be.  

A  szovjet  filmesek  né-
hány  markáns  tematikai  
és  stiláris  törekvése  
azonban  így  is  kirajzoló-
dik.  Eleven  és  változat-
lanul  magas  színvonalú  
a  klasszikus  irodalmi  
adaptációk  vonulata.  Re-
mek  színészi  alakítások,  
s  a sajátos  légkör  meste-
ri  fölidézése  jellemzi  
például  Rogyion  Naha-

petov  adaptációját;  Gor-
kij  Ellenségek  című  mű-
vének  filmváltozatában  
olyan  kivételes  tehetsé-
gű  színészekkel  találkoz-
hatunk  újra,  mint  Inno-
kentyij  Szmoktunovszkij,  
Elena  Szolovej,  Adomaj-
tisz, Nyejelova,  Trofimov  
és  mások.  Gogol  Háztúz-
néző  című  remekét  Vita-
lij  Melnyikov  vitte  film-
re,  kiváló  stüusérzékkel,  
sok  humorral,  parádés  
szereplehetőséget  kínál-
va  többek  között  a  ná-
lunk  is  népszerű  Jevge-
nyij  Leonovnak.  Szergej  
Bondarcsuk  kétrészes,  
epikus.  nyugalommal  
hömpölygő  filmtörténe-
tet  szőtt  Csehov-novel-
lákból:  A  sztyeppe  híven  
idézi  a  kort,  s  a  nagy  
sztyeppe  hangulatát;  bár  
az előadásmód  szándéko-
san  lassú  ritmusa  szá-
munkra  olykor  tempót-
lanságnak  hatott.  

A  legaktuálisabb  tár-
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sadalmi  és morális  prob-
lémáikkal  való  szembe-
nézés  igényéről  vallanak  
azok  az  új  filmek,  ame-
lyek  alkotói  zömmel  a  
világsikert  aratott  Pré-
mium  művészi  nyomvo-
nalát  követik.  Viktor  
Tregubovics  vitte  filmre  
Gelman nálunk is  bemu-
tatott  Visszajelzés  című  
drámáját,  amely  azon-
ban  kevésbé  átütő  erejű,  
mint  a  Prémium  volt.  
Közéleti  konfliktusokról  
kíván  hírt  adni  —  bár  
eléggé  változó  színvona-
lon,  számos  dramatur-
giai  következetlenséggel  
—  az  Ugrás  a  tetőről  cí-
mű  filmben  Vlagyimir  

Grigorjev.  Az  ifjú,  s  el-
szánt  revizor,  aki  saját  
állásának  kockáztatásá-
val  végül  is  győzelemre  
viszi  a  jogtalanul  mellő-
zött  idős  föltaláló  ügyét  
—  csak részben tudja  el-
hitetni  a  nézővel  a  kü-
lönben  sok eleven és  ak-
tuális  megfigyelést  is  
hordozó  történetet.  Fia-
talok  érzelmi  konfliktu-
sairól  ad hírt  Pavel  Lju-
bimov  Iskolai  valcer  cí-
mű  filmje,  egy  hangula-
tos,  sok  finom  megfigye-
lésben  gazdag,  s  az  ér-
zelgősség  és  az  olcsó  
happy  end  csapdáit  is el-
kerülő  szerelmi  történet.  
S  hogy  a  környezetvéde-

lem  problémái  mennyire  
foglalkoztatják  a  szovjet  
filmeseket  is,  erről  ta-
núskodik  Alekszandr  
Szvetlov  látványos  film-
je,  az  Emberi  számadás.  
A  messzi  Északon  az  
egyre  ritkuló  rozmárok  
nyugalmát őrző  zoológus,  
s  a  meteorológiai  pilóta  
konfliktusát  sok  humor-
ral  megelevenítő,  s  a  va-
lóságban  is  megtörtént  
eseményeken  alapuló  
sztori  főszerepét  egy  
mesterszínész:  Leonyid  
Kuravljev  alakítja.  

Különös  színekkél,  sa-
játos  ízekkel  gazdagítják  
a  szovjet  filmek  kínála-
tát  a  nemzetiségi  stúdi-
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Kendező:  BogyJon  Nahapetov  



Henrik  Maiján:  Nahapet  

ók  alkotásai.  A  most  be-'  
mutatott  26  film  között  
is  láttunk  például  ör-
mény,  grúz,  azerbajd-
zsán,  tádzsik,  üzbég,  
türkmén  filmeket:  közü-
lük  néhány  méltó  ver-
senytársa  a  nagy  hagyo-
mányú  moszkvai  és  le-
ningrádi  stúdiók  alkotá-
sainak.  A  tádzsik  Marat  
Avipov  Ostrom  című,  
nagyszabású,  kalandos  
filmje  a  polgárháború  
korszakát  idézi  mozgal-

mas  képsorokban;  s  a  
nemzeti  történelem  egy-
egy  sorsfordulójára  em-
lékeztet  az  örmény  Na-
hapet,  a  türkmén  Tudj  
nemet  mondani!,  vagy  a  
szintén  örmény,  kétré-
szes  Születés  című  törté-
nelmi  freskó-film.  A  kü-
lönleges  grúz  humor  jó-
ízei  fűszerezik  a  Próbálj  
meg  eligazodni  című,  két  
epizódból  álló,  hangula-
tos  vígjátékot;  s  az  álta-
lános  vígjátékhiány  

idején  különösen  érde-
kes  színfolt  lesz  a  mozik  
műsorán  az  azerbajd-
zsán  Samil  Mafamudbe-
kov  és  Kármii  Rusztam-
bekov  ízes  komédiája,  A  
dervis  lerombolja  Pá-
rizst. 

S  ha  már  itt  tartunk,  
a  népszerű,  szórakoztató  
műfajú  filmek  kínálatá-
ból  kiemelkedett  a  NEP-
korszakban  játszódó  ka-
landos  bűnügyi  film,  
Alekszandr  Fajncimmer  
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Kocsma  a  Pjatnyickaja  
utcában  című  fordulatos  
története;  valamint  Vil-
ién  Nóvák  Vörös  futárok  
című  történelmi  kaland-
filmje,  amelynek  tárgya:  
a  szovjet  diplomáciai  fu-
tárok  veszélyes  küldeté-
se  az  intervenciós  hábo-
rú  korszakában.  Igor  
Gosztyev,  a  Front  szár-
nyak  nélkül  rendezője  
elkészítette  a  nagyszabá-
sú  II.  világháborús  tör-
ténet  kétrészes  folytatá-
sát,  Front  a  frontvonal  
mögött  címmel.  Szintén  
háborús  témájú,  de  a  

Vilién  Növ ik :  Vörös  futárok  

szokványos  háborús  fil-
mekétől  merőben  eltérő,  
egyéni  hangvételű  film-
mel  hívta  fel  magára  a  
figyelmet  egy  rendkívül  
tehetséges  rendező:  Vla-
gyimir  Samsurin.  Az  És  
nálunk  csend  volt  a  tá-
vol-keleti  hátországba  
evakuált,  a  háborút  gye-
rekfejjel  átélt kisfiú  lírai  
naplója;  szemérmesen  
tartózkodó  hangon,  fér-
fiasan  visszafogott  érzel-
mekkel  és  bölcs  humor-
ral  tudósít  a  férjek-apák  
nélkül  maradt  asszo-
nyok-gyerekek  háborús  

hétköznapjairól.  Kitűnő  
film;  hazai  bemutatása-
kor  érdemes  lesz  majd  
részletesen  is  elemezni.  

Számszerűen  is  össze-
gezve  a  tíznapos  moszk-
vai  filmnézés  eredmé-
nyét:  az  említettek  közül  
hazai  mozibemutatóra  
átvettünk  12  új  szovjet  
filmet,  a  hitünk  szerint  
legjobbakat;  ezen  felül  a  
Magyar  Televízió  meg-
vásárolt  további  két  fil-
met. 
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