
CANNES VIHARBAN 
Amikor május 10-én, pénteken 

este a XXI. cannesi fesztivál ünne-
pélyes megnyitóján végignéztünk a 
harminc éves, erre az alkalomra 
megfiatalított, kockáról kockára 
felnagyított sztereofonikus hanghatá-
súvá tett Elfújta a szél-1, Victor 
Fleming filmjét, nem gondoltuk 
még, hogy egy héttel később, fél-
időben látunk utoljára filmet a 
Fesztivál-palota ezernyolcszáz sze-
mélyes vetítőtermében. Éppen ami-
kor már kezdett kibontakozni kül-
sőségeiben is a fesztivál és óráról 
órára jelezték ú j hírességek érkezé-
seit. 

A Croisetten megjelent világos-
kék, hosszú zakóban, szőkére festett 
hajjal Rex Harrison, a palota tető-
teraszán a bájos, egyszerű Geral-
dine Chaplin, a Carlton szálló hall-
jában Truman Capote, akinek Hi-
degvérrel című filmjét külön vetí-
tésen mutatták be, a tengerparton 
akkor még párocskák álltak, ültek 
különböző pózokban, ahogyan a fo-
tóriporterek dir igál tak. . . 

De mindez már elmúlt. 
Május 18-án, szombat délelőtt 

félbeszakították a spanyol Carlos 

Saura Hűtött borsosmenta című 
filmjének vetítését. Ugyanakkor a 
Henry Langlois, illetve a francia 
Filmmúzeum védelmében meghirde-
tett sajtófogadást elsöpörték az ese-
mények. Francois Truffaut, Jean-
Luc Godard, Louis Malle, és Claude 
Lelouch a sajtókonferencia résztve-
vőinek bejelentették: hogy szolida-
ritásképpen a párizsi eseményekkel 
követelik a fesztivál azonnali be-
rekesztését. A hosszú órákon át 
tartó, a nagy vetítőteremben folyta-
tódó, egyre nagyobb tömeg részvé-
telével, egyre szenvedélyesebb han-
gú, valóságos népgyűléssé fejlődött 
vita közben a zsűri több tagja le-
mondott és estére hivatalosan be-
jelentették: a fesztivált felfüggesz-
tik. összecsomagoltak a különböző 
pavilonokban, a sajtóteremben pe-
dig a sztárok érkezését hirdető táb-
lán ilyen hirdetmények jelentek 
meg: „Egy helyet keresek Párizs fe-
lé induló kocsiban", „Autót bérel-
nék az olasz határig", „Egy kocsi 
eladó". Ugyanis ezen a napon a 
cannesi vasútállomást megszállták 
a sztrájkolok, becsukták a nizzai 
repülőteret is. Nem volt sem vonat, 

Llsa Gastoni és Lou Castel — Salvatore Samperi Köszönöm, néném című filmjében 



Jelenet a Csillagosok, katonák-ból 

sem autóbusz, sem repülőgép köz-
lekedés. Ezeket a sorokat már gyer-
tyafénynél d ik tá lom. . . 

A fesztiválon tehát az eredetileg 
tervezett, huszonkilenc játékfilm 
helyett csupán tizenkettőt mutattak 
be. A bemutatott filmeket illetően a 
kritikusok véleménye nagyjából 
megegyezett. Három filmet említet-
tek az Aranypálma esélyesei között: 
a Csillagosok, katonák-at és két 
csehszlovák filmet, Jan Nemec Ün-
nepségről és vendégekről és Milos 
Formán Tűz van, babám című al-
kotásait. Az egyik olasz film Sal-
vatore Samperi Köszönöm, néném 

című filmjének főszereplőjét, Lisa 
Gastonit, a női alakítás nagydíjára 
tartották érdemesnek . . . 

A Csillagosok, katonák-at az első 
nap mutatták be. A kritikusoknak 
tehát még semmi öszehasonlítási 
alapjuk nem volt, mégis azonnal az 
élre tört. „Felejthetetlen film, amely 
érdemes a nagydíjra", — írja az Hu-
manité. „Egyéni stílusban rögzíti az 
eseményeket . . . Nagy emberi érté-
kei v a n n a k . . . " — írja a Figaro. 
„A Csillagosok, katonák magán vi-
seli a kompozíció és a tér avatott 
mesterének kézjegyét . . . Kétségte-
lenül egyike lesz azoknak a filmek-

Alfredo Mayo és Géraldinc Chaplin a Hűtött borsosmenta című Carlos Saura filmben 



Alain Delon és Brigitte Bárdot a Rendkívüli történetek Louis Mallc-epizódjában 

nek, amelyek kimagaslanak a feszti-
válon". Többek között az ismert 
Buenos Aires-i újság, a Prensa: „A 
Csillagosok, katonák egyike az 
utóbbi tíz év legjobb filmjeinek . . . 
Utolérhetetlenül tiszta stílusú ké-
pekben mutatja be, hogy a háború 
rettenetes . . . A film néhány jelene-
te örökké emlékezetes. . . A Csil-
lagosok, katonák bizonyosan az 
Aranypálma esélyesei közé kerül." 

Hogy mindjárt a többi esélyesek-
nél maradjunk, a fiatal csehszlovák 
Jan Nemec, aki az Éjszaka gyé-
mántjai című filmjéért több nem-
zetközi díjat kapott, két évvel ez-

előtt készítette el az Ünnepségről és 
vendégekről című filmjét. 

Az Ünnepségről és vendégekről 
egészen különleges atmoszf érájú 
film. A kívülállónak talán lassúnak, 
olykor vontatottnak tűnhet Nemec 
kafkai hatásokat tükröző rendezői 
stílusa, jelképes közlései. így a fesz-
tivál nézőinek egy részét hidegen 
hagyta, a kritikusok viszont szinte 
kivétel nélkül megértették, és a 
fesztivál legjobb alkotásai közé so-
rolták. 

Nagyobb visszhangot keltett már a 
nézők körében is Milos Formán ke-

A jugoszlávok filmje, a Kiskatonák 



A szederbokor körül című Clive Donner 
film egyik jelenete 

gyetlenül mulatságos szatírája, a 
Tűz van, babám. Amennyire el-
vontnak hat Nemec filmje, annyira 
reális Formán komédiája. Pedig 
sokszor úgy érezzük, kötélen sétál, 
csak egy elvétett lépés és leesik. De 
nem véti el egyszer sem. Szereplői 
— jórészt öregemberek; hetven-
nyolcvan évesek, sofőr, tűzoltó, la-
katos. Akárcsak Némecnél: nem 
színész egy sem. Az újságírók kér-
déseire: miért csak csúnya idős em-
bert szerepeltet Formán, így felelt: 
„A középkorúak viszik a társadalom 
szekerét és akár akarják, akár nem, 
magukkal vonják a fiatalokat és az 
öregeket is, akik nem tudnak vé-
dekezni." 

A magyar és a két csehszlovák 
filmmel körülbelül fel is soroltam 
ennek a fél-fesztiválnak mind mű-
vészileg, mind mondanivalójában 
is komoly értékeit. Akadt aztán 
több olyan film, amelynek rende-
zőjét kétségkívül becsületes szán-
dék vezette, d e . . . Valerio Zurlini 
A jobbomon fogsz ülni sokban bib-

likus vonatkozású filmje Lumumba 
tragédiáját idézte fel. Az olasz ren-
dező az emberi kegyetlenség, erő-
szak ellen alkotta meg filmjét. De 
olyan naturalista módon ábrázolta 
az erőszakot, a kegyetlenséget, hogy 
több néző nem tudta elviselni a 
rémségeket. 

Nem volt mentes az erőszaktól és 
rémségektől az ugyancsak erőszak 
ellen készült jugoszláv Kiskatonák 
sem. Akadt azonban nem egy olyan 
film a fesztiválon, amelynek közöl-
ni valója is csak a kegyetlenség volt. 
Mint például Kaneto Shindo-nak, a 
Kopár sziget rendezőjének új filmje: 
a Kurenko. 

És még egy horror-film, verse-
nyeken kívül ugyan, de mégis be-
mutatták a Különleges történetek 
című, Edgár Allan Poe novellákból 
készült, háromrészes filmet. A sok 
borzalom nyilván még Alain Poe 
idegeit is próbára tette volna. Egye-
dül Fellini alkotott a harmadik tör-
ténetben egy kis remekművet, szo-
kása szerint a filmeseket kifigu-
rázva . . . 

Szadizmussal hökkentett meg 
bennünket az elsőfilmes olasz Sal-
vatore Samperi, Köszönöm, néném, 
jobb ügyre érdemes, tehetséggel 
rendezett f i lmje is. Hőse, egy tizen-
hétéves fiú, más módot nem talál 
gyáros apja és a burzsoá világ el-
leni harcra, minthogy bénának tet-
teti magát. A női főszerepet a gyö-
nyörű Lisa Gastoni kitűnően alakít-
ja. 

Végül: három angol film képvisel-
te a könnyű műfaj t a fesztiválon. 
A három közül egyedül Albert 
Finney lepett meg néhány kellemes 
perccel és ötlettel, Charlie Bubbles 
című, magarendezte filmjében. 

A többi filmről s a részletekről 
majd szerencsés hazaérkezésem 
után számolok be. 
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