
S alig akad film, amely kivételt jelentene e különös törvényszerűig 
alól. Alig láttunk drámákat vagy filmkölteményeket. A félreértett realiz-
mus szárnyát szegi az alkotói képzeletnek. Valószínű, hogy ez a fényképés-
zeit, s alig-alig korrigált valóság teszi, hogy a filmek jó része aránytalanul 
hosszú. A valóságnak soha nincs vége, nincs dramaturgiája, nincsenek hatá-
rai. Ezért érezzük annyi filmnél, hogy már sokkal előbb befejeződhetne, s 
mikor befejeződött, azt, hogy nincs vége. 

Céltalan lenne r most azon töprengeni, hogyan siklott a film erre a mellék-
vágányra, s hol a segítség — hiszen á versenynek még nincs vége, s 

lehet, hogy a végső összegezés más tanulságokkal is szolgál. Annyi azonban 
bizonyos már, hogy a játékfilmeknek ez a tisztázatlansága mindinkább a 
dokumentumfilmeket állítja az érdeklődés középpontjába... Valódi valósá-
got a ibelekomponált történet hitelrontó, gyöngítése nélkül! — talán így fo-
galmazhatnánk meg a néző óhaját. S ezért ü fesztivál legnagyobb hatású 
filmje a keletnémetek „Teuton-akció" című dokumentumfilmje Speidel-
ről. Olyan, akár egy törvényszéki tárgyalás: bizonyítékokkal, tanúkkal, az 
összefüggések logikus és világos tisztázásával, majdnem szenvtelenül, de 
annál megdöbbentőbb erővel. A játékfilmek legtöbbjével szemben kitűnő 
ritmusa van, szerkezete, kompozíciója, pontosan megfogalmazott mondani-
valója. S Iha nem is ilyen színvonalon; ide lényegében ugyanezek az erényei 
a dokumentumfilmek és kisfilmek javarészének. A dokumentum-filmalkotók 
— kihasználva a filmtechnika hirtelen fejlődését — megtanulták a valóság 
megmutatásának művészetét. Drámai sűrítéssel, jól megszerkesztett kép-
kompozíciókkal 'mutatják fel nekünk az életet, a munkát, a világot. S ígj/j 
gyakran maradandó élményt jelentenek, mint az igazi mesélőkedv nélkül 
elmondott mesék. Nem kétséges; ezen a fesztiválon a valóság győzött a já-
ték felett. 

Persze, ez a győzelem inkább tanulság, mint végeredmény. A bemuta-
tott játékfilmeknek minden művészi hibájuk ellenére volt közös és bíztató 
jellegzetességük is: az ember sorsáért való őszinte aggodalom, mélységes 
részvét az emberi szenvedés iránt, s vágy az igazságra, a tisztaságra, a bé-
kére. Bizonyos, hogy ez a fesztivál néhány igazán szép filmjének példájá-
val, s a kudarcok okos elemzésével hozzá fog járulni ahhoz, hogy a sok 
igaz és emberi mondanivaló megtalálja hatásos, művészi kifejezésformáját. 

HÁMOS GYÖRGY 

A CSENDES DON HARMADIK RÉSZE 
A „Csendes Don" vívódó Grigorl-

jának szenvedésekkel és szenvedé-
lyekkel telt élete, a tragikus szere-
lem megszállottja, Akszinya, a bol-
dogtalan Natalja és Zarja, az If jú 
Kosevoj és Dunjácska — már régen 
nem egy regény szereplői csupán, 
hanem az én életemé csakúgy, mint 
sok-sok millió olvasóé. S íme, most 
Karlovy Varyban megelevenedtek a 
szemünk előtt, szűk kozák világuk 
és a születő emberség korszakának 
minden tértiét a vállukon cipelve. "A 
hatalmas íilmtrilógiának, Jerasz i-
mov alkotásának harmadik, befejező 
részét láttuk a fesztiválon. A befe-
jezést, ahol a harmadik nemzedék 
előtt — bár csikorogva — a boldo-
gabb emberi jövendő kapui tárulnak 
fel. A kiváló f i lm méltó a műhöz, 

amelyből született. Természetes, 
hogy itt a fesztiválon százféle véle-
kedéssel találja szembe magát a 
néző, a kritikus és az alkotó. A f i l-
met lelkesen üdvözlők mellett so-
kan a regényt kérik számon — min-
den ízében. Mások az alapműtől 
nagyobb elrugaszkodást tartanának 
helyesnek. > 
' (De a „Csendes Don" harmadik ré-

szének éppen egyik legfőbb érdeme 
az, hogy alkotói — s itt hadd említ-
sem a rendező mellett a kiváló ope-
ratőr Vlagyimir Rappapor nevét is 
— helyesen éltek a modern fi lm be-
szédes kifejezési eszközeivel anél-
kül, hogy formai szépségekben, 
szenzációkban lelték volna kedvüket. 
Ennek köszönhető, hogy a filmre-
vitel nem történt a mély emberábrá-

K A R L O V Y V A R Y 2 



zoJás és a nagysúlyú mondanivaló 
rovására. 

Lehet-e képben minden epikus 
magyarázgatás nélkül többet mon-
dani arról, amiről Solohov egész 
műve szól — Grigorij törvényszerű 
egyedülmaradásáról. A sivár, hideg 
és néma táj, amelyen át Grigorij 
utolsó útja hazafelé vezet, a regény 
epikája, a. fi lm nyelvére lefordítva. 
Nincs hely itt felsorolni a hasonló 
példák sokaságát. Párbeszéd csak 
ott és annyi van a filmben, amennyi 
elkerülhetetlen egy regényből készült 
alkotásnál. 

Sokatmondó, kevés, de igaz gesz-
tusra korlátozódik, igazán modern a 
színészi játék. Bisztrickája (Ak-
szinya) elragadó. Kitűnően játszik a 

fiatal Kirijenko (Nat alj a) és Hityja-
jeva (Darja), megható az öreg II-
csenko (Meljehov). Talán csak Gle-
bov, alaphangjában nagyonis elta-
lált G rigori j -figurájában érződik 
néha egyhangúság. Levitin filmze-
néje a nagy orosz muzsikából fakad. 
Jó hajtás, fontos részese a film-
közönségre gyakorolt nagy hatásá-
nak. 

Méltó értékelésre, elemzésre Ma-
gyarországon a filmtnilógia remél-
hetően hamaros, hazai bemutatása-
kor kerül sor. Néhány szó ez csu-
pán a fi lm elé, amely — s ez vitat-
hatatlan — a világ jelenlegi film-
termésének igen számottevő alko-
tása. 1 

RAJK ANDRÁS 

ÖNVIZSGÁLAT A FILMVÁSZNON 

Két világháború után egv min-
dennél pusztítóbb, a civili-

záció öngyilkosságával fenyegető 
világégés árnyékában voltaképpen 
minden művészi alkotás, minden 
film az emberiség önvizsgálata. A 
háború és ibóke erőinek összecsa-
pása. a technika és kultúra nyo-
masztó szakadása, a XX. század 
emberének morális válsága, és a 
kor élettempóiának gyökeres át-
változása az. amelv ezt az önvizs-
gálatot minden ország alkotói szá-
mára — függetlenül hazáiuk tár-
sadalmi rendiétől — szükségessé 
tette. Szükségessé még akkor is. 

ha az alkotók forgatókönyvükkel 
tagadiák. s ha a múltba, a törté-
nelem vagv a fantasztikum biro-
dalmába térve megkerülik a kor 
emberének a történelem ítélő-
széke elé állítását. A Fesztivál 
filmi einek legfontosabb tanulsá-
gaként azonban azt érzem, hogv 
a film annál többet ad a közön-
ségnek. minél bátrabban és mmél 
konkrétabban vállalkozik erre. 

A Csendes Don filmtrilógia har-
madik része történelmileg és föld-
raizilag körülhatárolt világban, a 
Kék országút című film általá-
nosan, de ugyanakkor elvonat-


