
MOSZKVA UTÁN 
A Hotel Moszkvába új lakók köl-

töztek. Susan Strasberg Kaliforniá-
ban, Yves Montand és Simoné Sig-
norét a francia tengerparton, Tony 
Curtis és felesége Christine Kauf-
mann valahol Olaszországban pihe-
nik ki a III. moszkvai filmfesztivál 
fáradalmait, két héten át napról 
napra gyorsuló ütemét. Már 
nem állnak a szálló előtt százával 
a kíváncsi moszkvaiak, Antonella 
Lualdi nem beszélget Szamojlová-
val, Törőcsik Marival, Sfnkovits Im-
re már nem a moszkvai, hanem a 
budapesti TV-ben lép fel,... A vi-
lág hatvanhárom országának 88 
kiküldöttje, és 500 sajtó, rádió, te-
levízió tudósító július 21-én utoljára 
gyűlt össze a zsúfolásig megtelt 
üvegpalotában, hogy meghallgassa 
a zsűri döntését. 

A Fellininek adott nagydíj kife-
jezte azt a rendkívüli érdeklődést, 
amely a film körül már a bemutatót 
megelőző napokban támadt, s aztán 
természetesen fokozódott. Pedig Fel-
lini nem egészen szorongás nélkül 
állt a nagy premier előtt a kong-
resszusi palota színpadán. Hevesen 
gesztikulálva, szavait akkor impro-
vizálva vallott a közönségnek: 

"•Sohasem gondoltam volna, hogy 
valaha is ilyen 'izgatott leszek... 
Most szeretném a filmemet átdolgoz-
ni, mikor már késő. Szeretném, ha 
érthető volna mindenkinek, de félek: 
csalódni fognak. A "•Nyolc és fél-" 
ellentmondásos, kúsza, bizonytalan: 
ilyennek akartam. Ha egy férfi, éle-
tének egy bizonyos állomásán végig-
tekint addig megtett útján, ilyen-
nek látja és érzi magát. Képzeljék 
el hogy este, otthonukban, vagy az 
utcán, séta közben, találkoznak va-
lakivel, aki beszélni kezd. Szabadon, 
kötetlenül és őszintén. Szüleiről, sze-
relmeiről, barátairól. Persze, az is 
lehet, hogy a vallomás közben a 
hallgató olykor unatkozik, de talán 
megérti a lényeget: a beszélő férfi 
őszinteségét. Ilyen őszintének szán-
tam a »Nyolc és fél«-t. Ez a film 
hit akar lenni az emberben, az em-
ber képességében arra, hogy meg-

találja az erejét, legyőzze a zavart, 
a közönyt, győzelemre vigye a pozi-
tívumot a negatívum felett, úrrá 
legyen a benne levő elégedetlensé-
gen . . .« I 

Fellini aggálya is, büszkesége is, 
a filmjéhez fűzött várakozás is jo-
gos volt. A "Nyolc és fél« rend-
kívüli film, de kifejezési eszközei 
nem egyértelműek, s például az 
olasz értelmiségiek problémáit ke-
véssé ismerő közönség nem feltétle-
nül rezonál rájuk. A "Nyolc és fél« 
hőse egy filmrendező, aki életútja 
közepén hirtelen megtorpan, s nem 
tudja, mit tegyen. Egy fürdőhelyre 
megy pihenni, gondolatait elengedni 
majd összeszedni, szabadulást ke-
resni a banális, megszokott és meg-
únt kifejezési formáktól, s valami 
újat, frisset, emberit találni. Nincs 
szabályos sztorija. Guido Anselmi, a 
Mastrioanni alakította hős pihenés 
és filozofálgatás, filmírókkal és pro- < 
ducerekkel való vitatkozás közben, 
gyógykúrát tartva és pihenve, hol 
felesége, hol szeretője társaságában 
éli, álmodja, víziószerűen látja visz-
sza addigi életét. 

A bemutatót követő sajtófogadá-
son elhangzó kérdések is bizonyítot-
ták: a film rendkívüli hatást tett a 
nézőkre. De ha az egészet meg is 

•értették, az egyes részletek értéke-
lésében sok a vita, valószínűleg lesz 
is minden országban, ahol bemutat-
ják. A több mint két órán át tartó 
kérdészuhatagra Fellini elmondta: 
Igen, életének bizonyos szakaszában 
volt benne is zavar és bizonytalan-
ság, akár a filmbéli rendezőben. 
Fellini azonban a maga alkotta hős-
nél hamarább győzte le azokat, amit 
bizonyít az is: elkészült a "Nyolc és 
fél«. Ezt a filmet Fellini, bármeny-
nyire is sürgették, nem tudta a töb-
bi filmjéhez képest rangsorolni. 

"Más a kapcsolatom ehhez a film-
hez, mint a többihez. Ez a film job-
ban hatott rám, mint eddigi bár-
melyik alkotásom, mintegy tükör-
ben figyeltem magam. A filmbéli 
Guido inkább mint bárki más — 
teljhatalmú megbízottam.-K 

Az aranydíjas filmek közül a ju-



Jan Kadar filmje: »Nlncs bocsánat* 

goszláv »Kozara« és a csehszlovák 
"•Nincs bocsánat* tematikája ha-
sonló: a második világháborúban a 
német fasiszták ellen küzdő partizá-
noknak állít emléket. Ez a téma 
egyébként többször is visszatért a 
fesztiválfilmekben, amiből arra le-
het következtetni, hogy bizonyos idő 
múltán, a háború szörnyű emlékei 
újra meg újra felbukkannak s le-
szűrve, átmérlegelve, művészibb ki-
fejezési formában jelennek meg, 

mint hajdan, az élménynek még 
közvetlen hatása alatt. Jan Kadar 
és Elmer Klos alkotása, a L. Mnac-
kas regénye nyomán készült "-Nincs 
bocsánat* is azt bizonyítja: ez a 
téma kimeríthetetlen. A film hőse 
egy volt partizán, aki a háború 
utolsó napjaiban megsebesül s a 
kórházi ágyon, az élettel és halállal 
való izgalmas küzdelem narkózisá-
ban, ébren és álomban végigéli a 
sebesülését megelőző idők másfajta 

Jelenet a -Kozara* című, aranydljaa jugoszláv filmből 



Fellini: -Nyolc és fél-

küzdelmeit ugyancsak az élettel és 
a halállal. 

A film szuggesztív hatása, a kép-
kapcsolások izgalmas asszociációi 
meggyőznek róla: Jan Kadar egyike 
a legtehetségesebb csehszflovák rende-
zőknek. Veljko Bulajic aranydíjas 
filmjén, a »-Kozara«-n, meglátszik, 
hogy a fiatal jugoszláv rendező új-
ságíró, majd dokumentumfilmes 
volt; valóságos, történelmi hiteles-

ségű jelenetek keverednek a fantá-
ziával^ filmjében. 

A harmadik aranydíjas film, a 
japán »Bukott lány*, Kirio Urayama 
alkotása, nyilván mai, ha nem is új, 
de mindig időszerű problematikájá-
val nyerte el a zsűri tetszését. Rossz 
környezete miatt elzüllött, de sze-
relmese kedvéért a jó útra térő lány 
viszontagságai, teaházon, felgyújtott 
farmon és javítóintézeten keresztül 

Az aranydíjas japán film: -A bukott lány-



— visszatérés a cselekményes film-
hez. A hiteles helyszínek, a két fia-
tal szerelmének lírája, s nem utolsó 
sorban a japán színészek: Mitsuo 
Hamada, Machako Izumi, Asao 
Koike alakítása járult hozzá a film 
sikeréhez. 

A Petelski házaspár ezüstdíjas 
filmjét, a »Fekete szárnyak*-at ere-
detileg a világhírű lengyel rendező, 
Munk, kezdte forgatni — hirtelen 
halála miatt másnak kellett átvennie 
a munkát. A »Fekete szárnyak* szi-
léziai bányászok harcait eleveníti 
fel, a rendezők hatásos jelenetekben 
mutatják be a végső kirobbanás-
hoz, az igazgató meglincseléséhez 
vezető gazdasági, lélektani motívu-

Siamek Yassani iráni rendező filmje: »A 
reménység partja* 

Rényl Tamás -Legenda a vonaton* című 
ezüstdíjas filmjéből 

mokat. Hasonló tematikájú a romá-
nok ezüstéremmel kitüntetett filmje, 
Mircea Dragan -Lupény 29* című 
alkotása. A zsilvölgyi, 1929-es emlé-
kezetes, szomorúan végződött bá-
nyászsztrájk — egy főszereplő (Lica 
Gheorghiu alakítja) életének tükré-
ben. 

A tajga rettenetes hidege és ma-
gánya a helyszíne Vladimir Vengé-
rov ezüstdíjas szovjet filmjének, az 
»Üresjárat*-nak. Kicsit hosszadal-
mas expozíció után, egyedül mara-
dunk a film két szereplőjével a taj-
gán. Két férfi ül egy teherautóban, 
akik, ha nem is ellenségei egymás-

John Sturges: -A nagy szökés* 



Suchltra Sen, az indiai "Lakodalom* díj-
nyertes női főszereplője 

nak, de ellenfelek. Ugyanaz a lány 
tetszik nekik. Hogyan törpülnek el 
az élet kicsinyes súrlódásai a mind-
kettőjüket fenyegető halál árnyéká-
ban, hogyan válnak egymásra utalt-
ságukban ellenfelekből barátokká, 
hogyan óvják egymást az elalvás-
tól, az ájulástól — ezt mutatja be 
finoman kidolgozott, lélektani ábrá-
zolással a film. 

Felesleges szerénység volna elhall-
gatni, milyen örömmel vettük át a 
magyar film, Rényi Tamás, "Legen-
da a vonaton* című alkotásának ki-
járó ezüst díjat. A film már a be-
mutatón kontaktust talált a közön-
séggel, "bejöttek a poénok*, tapssal, 
nevetéssel jutalmazták a nézők a 

Jelenet az ezüstdíjas szovjet "Üresjárat* című filmből 

film egyes jeleneteit. Geraszimov, 
Csuhraj, Donszkoj gratulációi és di-
cséretei a film üdeségét, frisseségét, 
emberi figuráit emelik ki. 

A Bruno Apitz regényéből készült 
. "Farkasok közt védtelen* című 
NDK-film rendezője, Frank Beyer, 
ugyancsak ezüstdíjat kapott. A film 
háttere a buchenwaldi láger. 

A harmadik moszkvai filmfeszti-
vál egyik jellegzetessége volt, hogy 
olyan országok is bemutatták művei-
ket, amelyeknek filmművészete még 
gyerekcipőben jár. Irán, Libanon, 
Ceylon, Kuba többé-kevésbé figye-
lemre méltó alkotásokkal vívták ki 
a közönség érdeklődését. A zsűri ál-
tal jutalmazott "Thy Hau* Pham 
Ki Nam alkotását finom líra, sze-
rénység, pszichológiai mélység jel-
lemzi. A film témája: Vietnam fel-
szabadító harca. 

Bővelkedett a fesztivál szórakoz-
tató útirajz-filmekben. Ezek közül 
az angol "Saimmy délnek megy* ©gy 
fokkal érdekesebb és látványosabb, 
mint a mi "Egyiptomi történet*-ünk, 
a svéd "Nils csodálatos utazása* 
messze alatta marad Selma Lager-
löf novellájának, a nyugatnémet 
"A repülő clipper* színeivel, szinte 
az egész világot bemutató felvételei-
vel kétségkívül a leghatásosabb. 

Amerika "A nagy szökés* című 
filmje, amely egy tiszti fogolytábor-



Jelenet az ezüstdíjas lengyel "Fekete szárnyak—ból 

ról szól, furcsa keveréke a humor-
nak és a tragédiának, a rutinos kom-
mersz-flimeknek és a patétikus ha-
zafiasságnak, a detektív történetnek, 
és a lélekrajznak. A film magja igaz 
történet, ötven amerikai és angol 
tisztet szökési kísérletért a német 
SS-ek agyonlőttek, A helyenként 
naiv meseszövésű film szereplői egy-
től egyig kitűnő színészek, remek 
karakterfigurákat alkotnak, fősze-
replője, Steve Mc Quinm megérde-
melte a zsűri ezüstdíját. Emlékeze-
tes színfoltja volt a fesztiválnak a 
francia "Epekedő szerelmes*, amely-
nek írója, rendezője és főszereplője 
Jacques Tati hajdani asszisztense, a 
tehetséges Pierre Etaix. Munkáját a 

zsűri elismerő oklevéllel jutalmazta, 
Bizonyos, hogy a fiatal rendezőről, 
akinek ez az első játékfilmje, sokat 
fogunk még hallani. 

Végül a rövidfilmekről. Nagyon 
erős mezőnyben, izgalmas, érdekes 
alkotások között nyerte el a rövid-
filmek .nagydíját a Perez János öt-
vösművész munkáját bemutató 
"Ének a vasról* című dokumentum-
film, Kollányi Ágoston munkája. A 
film már a bemutatón olyan sikert 
aratott, hogy szinte biztosra vettük 
a kitüntetését. Szavak nélküli kife-
jező erejét, modern, a témához tel-
jesen illeszkedő formanyelvét, a fel-
vételek szépségét dicsérték általában. 

PONGRÁCZ ZSUZSA 

A M O S Z K V A I FILMFESZTIVÁL Di JAI : 
A nagydíjat Fecterico Fellini "Nyolc és fél* című alkotása kapta. 

Aranydijjal jutalmazták a "Nincs bocsánat* <előző címe: "A halott neve Engel-
chen*) című csehszlovák, a Jugoszláv "Kozara* és a Japán "Bukott lány* című filmeket. 

EzüstdíJJal tüntette ki a zsürl a szovjet "Üresjárat és a lengyel "Fekete szárnyak*, 
továbbá a magyar "Legenda a vonaton* című filmeket. 

Speciális teljesítményeket is jutalmazott a zsürl. így ezüstdíjjal tüntették kl a 
"Farkasok közt védtelen* című NDK-fllm rendezőjét Frank Beyer-t, a "Nagy szökés* 
című amerikai film főszereplőjét Steve McQulnn-t, az indiai film női főszereplőjét 
Suchita Sen-t. 

A fiatal filmművészetek díját a vietnami film: »Thy Hau* kapta. A román 
"Lupény, 29* tömegjelenetelért kapott ezüstdljat, a dán "Szép kis család* operatőrje 
Jorgen Skov ezüstdijat nyert, az "Epekedő szerelmes* című francia film rendezője és 
főszereplője Pierre Etaix elismerő oklevelet kapott. 

A rövidfilmek versenyében a magyar "Enek a vasről* című film kapta az első 
díjat. 


