
A VERSENYEN KlVCJLI FILMEKRŐL 
A Karlovy Vary-I fesztivál összképéhez 

A jelentősebb nemzetközi filmfesz-
tiválok alapszabályai közé tartozik, 
hogy minden résztvevő nemzet csak 
egy évnél nem régebben készült, 
meghatározott számú és más feszti-
válokon, vagy a gyártó ország hatá-
rain kívül még nem vetített filmmel 
vehet részt a hivatalos versenyben. 
Az idei Karlovy Vary-i filmfesztivál-
ra a világ szinte valamennyi film-
gyártó, filmforgalmazó cége elküld-
te "mintakollekcióját-. A régebben 
gyártott, vagy máshol már bemuta-
tott filmeket az úgynevezett "-keres-
kedelmi vetítéseken- mutatták ibe. A 
szabadtéri filmszínházban és három 
kisebb moziban kora reggeltől késő 
éjszakáig peregtek ezek a filmek,' 
természetesen versenyen kívül, főleg 
film-üzletemberek előtt, de a feszti-
vál művész- és újságíró vendégei is 
sűrűn látogatták a vetítéseket, mert 
így 'bővebb áttekintést nyerhettek a 
világ filmművészetének, az egyes or-
szágok filmgyártásának egészéről. 

Ezek a kereskedelmi bemutatók 
gyakran egészen más képet adnak 
valamely ország filmművészetéről', 
mint a fesztiválon részt vevő, úgyne-
vezett reprezentatív produkciók. Így 
például a nyugatnémetek a fesztivál-
ra egy — elég bágyadtan — náciéi le-
nes és egy, a mai nyugatnémet ható-
ságok tevékenységét kritizáló fihnet 
küldtek. Versenyen kívül azonban a 
nyugatnémet filmgyártás zömét je-
lentő olcsó, giccses produkciókkal je-
lentkeztek. Ezek a filmek vitathatat-
lanul a legkorszerűbb technikával 
készültek, s színvonalas rendezés, ki-
tűnő színészi alakítások próbálják 
valószínűsíteni a naiv történeteket. 
Négy filmet láttunk — mind ebbe 

a kategóriába tartozik. Ilyen első-
sorban a nagy reklámmal beharan-
gozott *uSpessarti vendégfogadó-
(Rendezte: Kurt Hoffmann.) Törté-
net a szép hercegnőről, aki a jóképű 
rablóvezér karmaiba kerül, s hogy 
kivágja magát a bajból — szegény 
lovászlegónynek öltözik. A folytatást 
nem nehéz kitalálni: a lovászlegény-
ről kiderül, hogy hercegnő, a rabló-
vezérről pedig, hogy álruhás gróf, s 
így magától kínálkozik a "frappáns-
befejezés. 

A -Szerelem, jazz és tomboló jó-
kedv- (Rendező: Erik Ode) tartalmát 
már a címe is sejteti. A szegény, ám-
de tehetséges jazzkarmester, a jóté-
kony amerikai milliomosok pénzén 
létesített gyermek-zeneiskola tanára, 
beleszeret a lámpalázzal küszködő, 
ugyancsak tehetséges jazzénekesnő-
be. Nyomban gyermek-jazz-zenekart 
szerveznek és az áldott szívű imp-
resszárió képéiben megjelenő angyal-
ka világkörüli turnéról szóló szer-
ződéssel édesíti meg a fiatalok fri-
gyét . . . 

Az előzőknél valamivel színvona-
lasabb a -Mompti-, amely Vaszary 
Gábor azonos című regényéből ké-
szült, Helmut Kántner rendezésében. 
Bár a forgatókönyvet is Vaszary Gá-
bor írta, a regény finoman ironizáló 
humora és emberi lírája csak hal1-
vány nyomokban fedezhető fel a 
filmben. 

Amiért mégsem volt hiábavaló vé-
gignézni ezeket a filmeket, az két, 
rendkívül tehetséges és jóval igé-
nyesebb feladatokra hivatott színész-
nő: Romy Schneider és Liselotte Pul-
ver játékának köszönhető. Romy 
Schneider a -Scampoló--baxi és a 
-Aíompti—ban bizonyította be, hogy 
méltó örököse világhírű színésznő-
mamája, Magda Schneider művésze-
tének, Liselotte Pulver pedig kama-
szos bájával, robbanó humorával 
fegyverezte le nemcsak a rablóve-
zért, de a íikn naivságain bosszan-
kodó közönséget is. 

Kitűnő film a Prosper Merimée re-

A "Dunkerque- két (OtserepUje: John 
MIUi ét Bonsld Hlnet 



gényéből készült »Tamango« című 
francia film, amely a rabezolgake-
reskedelem véres, embertelen kor-
szakát idézi a néző szemei elé. A 
film őszinte realitását mi sem bizo-
nyítja jobban, mint az, hogy a 
francia cenzúra nem engedélyezte 
bemutatását — éppen a francia gyar-
matokon. A rabszolgahajó kapitányát 
alakító Curd Jürgensen kívül két 
nagyszerű fekete bőrű színész: D. 
Dandrigo éa A. Cresson játéka avat-
ja élménnyé ezt a bizonyára rövi-
desen nálunk is bemutatásra kerülő 
francia filmet, amelyet John Berry 
kitűnő rendezése fémjelez. 

Az angolok az idei brüsszeli film-
fesztiválon nagy sikert aratott "Dun-
kerque* című / szélesvásznú filmet 
hozták Karlovy Varyba — nem 
eredménytelenül, mert a vetítést a 
nagy érdeklődés miatt többször is 
meg kellett ismételni. Megrázó, szin-
te a dokumentumfilm valószerűségé-
vel ható alkotást láthattunk: a má-
sodik világháború legtragikusabb 
napjait, amikor a náci csapatok Dün-
kirdiennél a hiányosan felfegyver-
zett angol és francia katonák száz-
ezreit fojtották a tengerbe. Lélegzet-
állító felvételek, nagyszerű színészi 
alakítások és nagyvonalú rendezés 
(Leslie Norman) jellemzi a filmet, 
amely azonban lényegében inkább a 
fokozott felfegyverzés, mint a béke 
mellett agitál. 

Amerika hivatalosan nem vett 
részt az idei Karlovy Vary-i film-
fesztiválon, de az USA nagy film-
gyártó cégei; az RKO, a Columbia, a 
Warner, az MGM és a többiek mind 
elküldték filmjeiket Karlovy Varyba. 
A mai amerikai filmeket fokozott 
mértékben jellemzi mindaz, ami a 
nyugatnémetet: a tökéletes technika, 
a nagyvonalú rendezés, a válogatot-
tan jó színészgárda — és az igény-
telen, gyakran — többé-kevésbé bur-
koltan — a béke- és haladásellenes 
mondanivaló. Két Japánban forga-
tott amerikai filmet is 'bemutattak: 
Marlon Brando híres filmjét, a "Sa-
ioraná-x-1 és a "Menekülés Japán-
ban« című vígjátékot. A "Menekülés 
Japánban* arról szól, hogy egy Ja-
pánban szolgáló amerikai diplomata 
nyolcéves gyereke összebarátkozik a 
szegény, de becsületes japán halász 
hasonló korú fiacskájával, s ketten 

Llselotte Pulver él Carlos Thompson, a 
két álruhái arisztokrata a »Speseart-l 
vendégfogadó* című nyugatnémet film-

vígjátékban 

Romy Schneider, a nyugatnémet filmek 
ú j üdvöskéje a -Scampolo* című filmben 



Ingrid Berg man n, mint Johanna a Jean 
d'Arc című amerikai (llmalkoUaban 

— világgá mennek. Az eltűnt ame-
rikai gyermek keresésére mozgósít-
ják az egész japán rendőrséget, a 
japán újságok oldalas felhívásokban 
közlik az amerikai kisfiú fényképét, 
szívibemarkoló jelenetek mutatják az 
amerikai szülők gyötrődését, gyerme-

Bibl Johns, Nyugat-Európa jelenleg leg-
népszerűbb jazz-énekesnfije a -Szerelem, 
jazz és tomboló Jókedv- című német 

revü filmben 

kük feletti bánatukat, de az, hogy 
a japán gyerek is eltűnt, hogy a ja-
pán szülők is aggódnak gyermekü-
kért — szóba se kerül. 

A nyugati lapok ••világszenzáció-
ként- tálalták Doris Day, Amerika 
énekes csillaga "Pajana pane- című 
legújabb filmjét, azt állítván róla, 
hogy munkás tárgyú, szocialista mon-
danivalója van. Igaz, a filmben szó 
esik sztrájkról, szakszervezetről, 
üzemi étkezdéről, sőt még kollektív 
kirándulásról is. Mindez azonban 
csak groteszkül ható keret néhány 
valóban szép énekszám s látványos 
revüjelenet köré. 

Versenyen kívül mutatták be 
Karlovy Varyban a "Fehér bálna-
című amerikai óriásprodukciót, a hí-
res angol tengerészlegenda, a *Moby 
Diak~ filmváltozatát. . A történet 
Moby Dickről, a tengerek mélyén élő 
hegynagyságú fehér bálnáról szól, 
amelyet a bálnavadászok évszázadok 
óta hiába akarnak dárdáikkal elej-
teni. Egy, rejtélyes okokból falábú 
hajóskapitány mégis megkísérli a le-
hetetlent, de mint a többiek, ő is pó-
rul jár. A rendező és az operatőr 
filmen még nem látott, lélegzetállító 
jeleneteket produkál, a közönség 
mégis boldogan lélegzik fel, amikor 
Moby Dick végleg eltűnik az óceán 
mélyén, állkapcsai között két tucat 
bálnavadásszal, egy egész hajóval, s 
a 100 méteres árbocrúddal — az 
utóbbit nyilván fogpiszkálónak vi-
szi magával... 

Beszámolóm végére maradt az a 
film, amely a legnagyobb élményt 
jelentette a versenyen kívül bemu-
tatott filmek köziül: a néhány évvel 
ezelőtt, Victor Fleming rendezésében 
készült "Jean d'Arc, Ingrid Berg-
ma-nnaL, napjaink egyik legnagyobb 
filmszínésznőjével a címszerepben. A 
film nem Shaw Johannáját, hanem 
az alaplegendát ültette át a fi'lm 
nyelvére, igen magas színvonalon, 
nagy bőkezűséggel ós művészi alá-
zattal. Bár félelmetesen valóságízű, 
impozáns méretű csatajelenetek, 
szemkápráztató kosztümök teszik 
látványossá ezt a színes, szélesvász-
nú filmet, ami igazán megragad és 
megráz: Ingrid Bergmann zseniális 
színészi játéka, amely külön, hosszú 
tanulmányt érdemelne. 
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