
SZTÁROK, PÓZOK, FILMEK 
Telefonjelentés 
Cannes-ból 

Május 6-ón, a meg-
nyitó utáni ötödik na-
pon érkeztem a XXI I I . 
cannesi filmfesztiválra 
— hol van a tavalyi 
hó?! — jut eszembe, — 
pontosabban a tavaly 
előtti. Az akkori bot-
rányhullám és általános 
lázongás közepette a 
nyugati filmművészet 
néhány nem is akármi-
lyen reprezentánsa, sőt 
a filmcsinálás és a film-
üzlet néhány képvise-
lője is a fesztivál és a 
fesztiválok napjának le-
áldozásáról beszélt. Nos, 
nem áldozott le. A fesz-
tivál elevenebb, mint 
valaha. A két év előtti 
mozgalmak üdvös hatá-
sa azonban kétségtelen. 
Igaz, jeles művészek 
mellett most is sok itt 
a pózőr, a szerencse-
vadász és a naplopó, és 
mindaz, ami velük jár, 

dehát az ilyesmi nincs 
enélkül. Tény viszont, 
hogy jónéhány póz má-
sodrendű fontosságúvá 
degradálódott, hogy va-
lamivel nagyobb és ál-
talánosabb figyelem te-
vődik a jelentékeny fil-
mekre — és ez igazán 
üdvös. 

Kezdem talán a pó-
zokkal és egyéb mellé-
kes dolgokkal — nélkü-
lük a kép pontatlan. 
Mindjárt az első napok-
ban megvolt a Cannes-
ban úgylátszik elmarad-
hatatlan szenzáció: egy 
hölgy az egybesereglet-
tek szórakoztatására ez-
úttal is pucérra vetkő-
zött. Ezúttal a szabad-
téri sztriptiz-kezdemé-
nyezés nem teljesen 
egyéni elhatározásból 
született, hanem egy fo-
gadásnak volt, mond-
hatni, hivatalos mutat-
ványa ami ebben a mű-
fajban vitathatatlan fej-
lődés. 

A fesztiválpalotából 
kijövő közönség további 
szórakozás dolgában szá-
mos lehetőség között vá-
laszthat. Én itt csak az 
egyiket említem. Fiatal 
legények és leányok 
bébioroszlánokkal az 
ölükben állnak rendel-
kezésre. ha valaki iga-
zán sajátos fotót kíván 
készíttetni magáról az 
alkalom emlékére. Nem 
szorul talán bizonyítás-
ra, hogy az ekként ké-
szült kép valamivel drá-
gább egy oroszlán nél-
küli filmportrénál. 

A sztárok fényképe-
zése ezúttal is időleges 
forgalmi akadályt jelent 
a Croisetten. A mi fil-
münk örvendetes figye-
lemmel kísért esti gála-
vetítésén (előtte dél-
előtt és délután is si-
kerrel játszották a Ma-
gasiskolát), Marina 
Vlady megjelenése 
volt a nagy társasági 
esemény. A most is 

A román Lucián Pintilie f i lmje: a Rekonstrukció 



Sharon Tate utolsó szere-
pében, a lí-f-1 című filmben 

rendkívül szép és ked-
ves sztár immár „ma-
gyar" filmszínésznőként 
is megjelent a május 6-i 
esti előadáson, aminek 
őszintén örültünk. Még 
reklámnak sem rossz. 

Sok nevezetes film-
művész látogatott, illet-
ve látogat el az idén is 
Cannesba, köztük Kirk 
Douglas, aki tagja a 
zsűrinek (elnöke: Mi-
guel Angel Asturias, a 
Nobel-díjas guatemalai 
költő; további érdekes 
tagjai: Szergej Obraz-
cov a Szovjetunióból, a 
francia Félicien Mar-
ceau) és csak úgy kira-
gadva a sokból — az ér-
kezések sorrendjében — 
Monica Vitti, Homy 
Schneider, Catherine 
Deneuve, Michel Simon, 
Marcello Mastroianni, 
Marlene Dietrich és 

Michel Piccoll é l Homy 
Schneider — a francia 
Claude Sautet: Az élet 

dolgai című filmjében 

Az olasz Mauro Bolognini: i 
Metello című filmjének f 

egyik jelenete 

sokan mások. (Ha az 
utóbbiak közül valaki 
mégsem jelent meg, és 
itt mégis szerepel — an-
nak oka, hogy érkezé-
süket lapzárta utánra 
várják.) 

Valamit talán mégis 
a filmekről. Elképesztő 
mennyiségű filmet vetí-
tenek a fesztivál kere-
tében — komolyan ve-
hetőt és teljesen ko-
molytalant egyaránt. Ha 
valaki reggel háromne-
gyed kilenckor nekivág-
na és moziról mozira 
rohanva hajnali háro-
mig nem hagyná abba 
a mozizást (senki nem 
vállalkozik erre. képte-





Jelenet az olasz 

lenség is volna, harminc-
öt film fut naponta, van, 
hogy több), igencsak 
sokszinű képet kaphatna 
ennek a művészetnek a 
mai állásáról. 

Tényleg, hányadán is 
állunk vele? Hát, ve-
gyesen. Az üresség, ha-
táshajszolás, pornográfia 
itt is látható megnyil-
vánulásairól nem szól-
va is vegyesen. Mielőtt 
ezeket a sorokat rovom, 
például versenyen kí-
vül Jean-Luc Godard 
Keleti szél című film-
jét néztem. Van olyan 
gyanúm, hogy Godard 
mindinkább elfelejti, 
milyen művésznek in-
dult Nevezetesen, hogy 
filmművésznek. Képek-
kel támogatott, érdekes, 
gyakran értékes meglá-
tásokkal átitatott; lá-

zongó vezércikkei 

Maselll: Nyílt levél egy est 

ugyanis hovatovább ke-
véssé emlékeztetnek 
filmre. Sem ósdira, sem 
korszerűre. 

Ugyancsak versenyen 
kívül vetítették ugyan-
ezen a napon Ingmar 
Bergman Szenvedély cí-
mű új filmjét, amely vi-
szont nemes egyszerűsé-
gérvel és szépségével so-
kak apadó hitét megerő-
síti a filmművészetben. 

Amúgy sincs ok a pa-
naszra, hogy fokozato-
san haladjak az örven-
detes jelenségek felé. A 
fesztivál első napjaiban 
három jelentős verseny-
film is futott — többen 
már jóelőre a verseny-
győztes művet is köztük 
vélik látni. A kivétele-
sen hosszú cimú olasz 
film: Nyomozás egy 
minden gyanún felüli 

állampolgár ügyében 

újsághoz című filmjéből 

(Elio Petri) a hatalom-
mal való visszaélést tá-
madja nagy erővel. 
John Borrman angol 
rendező fi lmje Az utol-
só Leo (főszereplője 
Mastroianni) is őszinte 
dühvel támadja a jóra 
képtelen, minden rossz-
ra képes „urak" elalja-
sult erkölcsét. A The 
Strawberry statement 
lefordíthatatlan címen 
(francia címe alapján 
Eper és vér címen 
említették már ma-
gyarul) ugyancsak erő-
teljes társadalmi töltésű 
amerikai filmet látott a 
cannesi közönség a 
diák-sztrájkokról. 

Végezetül arról rövi-
den, hogy őszinte érdek-
lődéstől kísérve bemu-
tattuk versenyfilmünket, 
a Magasiskolá-t. A sze-
mélyesen jelenlevő fia-



tal alkotókat, Gaál Ist-
ván rendezőt, Ragályi 
Elemér operatőrt és a 
női főszereplő Meszléry 
Juditot a publikum 
mindhárom előadáson 
(délelőtt, délután és a 
gála-vetítésen este) me-
legen ünnepelte. 

A hazai közönség elé 
is még csak most kerülő 
mű rendkívül érzéklete-
sen, maximálisan képi 
eszközökkel idézi fel 
Mészöly Miklós kisregé-
nyét, s teljesértékű film-
élménnyé válik. Mint 
ilyen, fejez ki szenve-
délyes tiltakozást a jobb 
sorsra érdemes ügyek 
eltorzításával, elember-
telenítésével ellen, ki-
ált „apage"-t a sor-
vasztás, a gépiesítés, a 
kiszolgáltatás minden-
fajta módszere ellen. 
Fontos gondolatának 
közvetítésére olyan mű-
vészi eszközöket talál, 
amelyek tartalomban, 
formában egyaránt tisz-
tán és hatásosan közve-
títik mondanivalóját. A 
magyar versenyfilmet a 
kritikusok is tetszéssel 
fogadták. Sajtófogadá-
sunk iránt is nagy volt 
az érdeklődés. Az értő, 
de még az értetlen 
(nem rosszhiszemű) kér-
dések is azt bizonyítot-
ták, hogy a magyar fil-
met a cannesi közvéle-
mény a jelentékenyek 
között tartja számon. 

A magyar film sajtó-
visszhangjáról lapzár-
táig nem számolhatok 
be. Amikorra ezek a so-
rok megjelennek, olyan 
érdekesnek ígérkező 
versenyfilmek vetítésén 
is túl leszünk már, mint 
a többi között Az utolsó 
ugrás (Edouard Luntz, 
francia), Az élet dolgai 

Jelenet Andrzej Wajda : 
Tá jkép csau után című 

alkotásából 

(Claude Sautet, francia), 
A paradicsomi fák gyü-
mölcsei (Vera Chytilo-
va, csehszlovák), Wood-
stock (Michael Wad-
leigh, USA), Tájkép csa-
ta után (Andrzej Wajda, 
lengyel), Metello (Mau-
ro Bolognini, olasz), Re-
konstrukció (Lucián Pin-
tilie, román), Nyílt le-
vél egy esti újsághoz 

(Francesco Maselli, 

olasz), vagy a versenyen 
kívül vetítésre kerülő 
12 + 1 című vígjáték, 
Sharon Tate utolsó 
filmszerepe; sőt az is 
eldől akkorra, hogy 
mely filmek lesznek — 
remélhetően a legjobb 
hagyományok folytatói-
képpen — az 1970-es 
cannes-i díjak kitünte-
tettjei. 

RAJK ANDRÁS 

Gian Maria Volonté — az olasz Elio Petri: Nyomozás 
egy minden gyanún felüli állampolgár ügvében című 

filmjének főszerepében 


