
KAGYLÓK ÉS CSILLAGOK 
— SAN SEBASTIAN-I BESZÁMOLÓ — 

Szép Földünknek van-
nak különösen szép ré-
szei, melyeket a termé-
szet mintha egyenesen 
azért teremtett volna, 
hogy alkalmasak legye-
nek nemzetközi filmfesz-
tiválok rendezésére. A 
spanyolországi San Se-
bastian is ékes bizonyí-
téka a természet előrelá-
tásának: a hegyek karé-
jában fekvő tengeröböl, a 
híres Kagyló, közepén 
gyöngyszemként kicsiny 
szigettel, olyan lefegy-
verző műalkotás, hogy 
nyomban megbocsátóvá 
tesz mindenkit a film-
művészet kevésbé töké-
letesen sikerült alkotási 
iránt is. A természet lu-
xusa mintha megköve-
telné a fesztivál külső-

ségeinek luxusát; San 
Sebastian nem hódolt 
be a pulóveres munka-
fesztiválok divatjának. 

Már az első alkalom-
mal, az ünnepélyes meg-
nyitó estéjén olyan él-
mény részesévé lehet-
tünk, amelyen a sztár-
kultusztól elszokott sze-
münk ugyancsak elcso-
dálkozhatott. Az ameri-
kai film, az Éjszakai les-
kelődés főszereplője, Eli-
zabeth Taylor egy óra 
húsz percet várakoztatta 
meg a közönséget, hogy 
a néhány lépésre levő 
szállodából a fesztivál-
palotába érjen. A késés 
önmagában még nem 
meglepő, világsztárok-
nak is lehet toilette-
problémájuk, a megle-

petést csak az okozta, 
hogy emiatt a XXI. San 
Sebastian-i filmfesztivál 
megnyitását egy óra 
húsz perccel elhalasztot-
ták. A több mint ezer 
főnyi közönség fütyült és 
tombolt, „menj haza!" 
ordították kórusban a 
színpadon csodálatos es-
télyi jelmezében bájosan 
mosolygó Liznék, aki 
ügyes diplomataként és 
jó színésznőként elját-
szotta, hogy meghatottan 
köszöni a viharos ünnep-
lést. Alakítása jobb volt, 
mint a filmvásznon 
Brian B. Hutton lélekta-
ni horror-drámájában. A 
világsajtó másnap per-
sze tele volt Taylor 
fényképével. „Ha egy 
sztár fontosságát szeszé-

Fernando Fernan Gomez a Vera, egy kegyetlen mese című filmben. Rendezd: 
Josefina Molina Relg 



lyei gyakoriságával mé-
rik, Láz Taylor bizonyo-
san jelentős színésznő" 
— írta például a francia 
L'Aurore nem minden 
epésség nélkül. 

Szerencsére a sztárkul-
tusz egyéb vonatkozásai-
ban rokonszenvesebb 
formában jelentkezett a 
fesztiválon: a hivatalos 
műsor összeállításánál 
előszeretettel válogatták 
egybe a kortársi filmmű-
vészet csillagos neveit. A 
versenyben és verse-
senyen kívül bemutatott 
filmek alkotói között 
Olyan jelentős rendezők 
szerepeltek, mint Orsón 
Welles, Andrzej Wajda, 
Peter Bogdanovich, Ing-
mar Bergman, Alexej 
Batalov, Fábri Zoltán, 
Alberto Lattuada, Ber-
nhardt Wicki, Claude Le-

Jelenet a Vera, egy kegyet-
len mese című filmbűi 

Franco Zefflrelll: 
Napfivér és Holdhúgocska 

louch, Franco Zeffirelli, 
az információs vetítés-
sorozat impozáns névso-
ráról már nem is beszél-
ve. A sztátkultusz ebben 
az értelemben semmi 
esetre sem megvetendő 
dolog a fesztiválnéző 
szempontjából, hiszen a 
műsor akkor is számot 
tarthat érdeklődésére, ha 
történetesen a neves al-
kotók nem mindegyike 
szerepel kiemelkedő 
munkával. Talán jelké-
pesnek szánta a zsűri 
döntését, aimikor a fesz-
tivál nagydíjával, az 
Aranykagylóval egy el-
sőfilmes spanyol fiatal-
ember, Victor Erice A 
méhkas szelleme című 
munkáját jutalmazta. Ez 
a kitüntetés egyaránt 
bátorításul szolgálhatott 
a művészi értelemben 



nem éppen fénykorát élő 
spanyol filmgyártás és a 
fiatalság kezdeményező 
energiája számára. Vic-
tor Erice filmje egyéb-
ként nem különösebben 
jelentős alkotás, a gye-
rmeklélek finom rajzát 
adja, s lírai megjelení-
tő erővel teremti meg a 
polgárháborútól sújtott, 
isten háta mögötti falucs-
ka sivár és fojtott lég-

Jelenet Claude Lelouch: 
Jó ewtendó című filmjéből 



Kiss Manyi — a Hamis mérleg című 
nyugatnémet filmben. Rendezi: Bernhard Wickl 

Jelenet A méhkas szelleme című nagydíja* spanyol 
filmbűi. Rendező: Vlctor Erlce 

körét, az 1940-es eszten-
dőben. 

A kiválasztott filmek-
be igein kevés szűrődött 
csak a mai világ valódi 
társadalmi kérdéseiből, 
a fiiknek többsége vagy 
a ré®núltban játszódott, 
a romantika már-már 
nevetségesen szépelgő, 
sohasem volt álomdísz-
leteiben, mint a másik 
spanyol versenyfilm, a 
Vera, egy kegyetlen me-
se (Josefina Molina Reig 
rendezése), vagy az iro-
dalmi adaptációk, má-
hoz alig-alig szóló steril 
közegében, mint Batalov 
alkotása, Dosztojevszkij 
A játékosának megle-
hetősen teátrális film-
változata. 

Nem keltett izgalmat 
a két és fél órás nyu-
gatnémet versenyfilm, 
az osztrák Joseph Roth 
írásából készült Hamis 
mérleg sem, amelyben 
Bernhard Wicki meggyő-
ző, de túlságosan is ap-
rólékos és nehézkes 
realizmussal ecseteili egy 
monarchia korabeli sá-
ros falu elnyomorodott, 
torz emberi kapcsolatait. 
A film érdekessége, 
hogy felvonul benne a 
fél magyar színészgárda, 
hallhatjuk Kiss Manyit, 
Iglódi Istvánt és a töb-
bieket ékes német nyel-
ven megszólalni. 

Egyébként a fesztivál 
művészi rangjához, fé-
nyes neveihez mérten 
feltűnően sok volt a mes-
teri kézzel odavetett, ki-
tűnő színészi alakítások-
kal teletűzdelt gengsz-
ter-történet, elsőosztályú 
kereskedelmi árucikk, 
némi humorral és fö-
lénnyel a luxus-kategó-
riába emelve, s a magát 
igényesnek képzelő mo-
zinéző számára is elfo-
gadhatóvá téve. A fran-
cia Jó esztendő alkotó-
ja, Claude Leoluch a 





lálta az ideális helyszínt 
a Papírhold felvételei 
számára, az elmaradt 
kis településeket, ahol a 
vonat nem áll meg, ahol 
nincsenek üzemek, s a 
fejlődésnek nyoma sem 
mutatkozik. A fiton egy 
kicsinyes szélhámossá-
gokból tengődő fiatal-
ember és egy ördögien 
ravasz és bölcs, fiúsan 
esetlen, aprócska lány 
kalandjairól, s lassan 
szövődő, mély barátsá-
gáról szól. A Papír hold 
nem tartozik az úgyne-
vezett „jelentős fesztá-
válfilmek" közé, bár 
Wajda Mermyegző jével 
együtt az Ezüstkagyló 
díjjal tüntették ki. Hogy 
végképp elbizonytala-
nodjunk annak megíté-
lésében, mi is tulajdon-
képpen a „jelentős fesz-
ti válfilm", ehhez nem 
keveset segített hozzá a 
zsűri meglepő döntése, 
amellyel a harmadik 
Ezüstkagylót az angol 
versenyfilmnek, az iga-
zán jelentéktelen A 
touch of class-mák, Mel-

Danlel Olbrychski és Ewa 
Zletek — Andrzej Wajda: 
Mennyegző cimű filmjében 

szuper-közönségsike-
rek fiatal rendező-bű-
vésze ez alkalommal 
sem cáfol rá hírnevére, 
a furfangos cannesi ék-
szerráblás történetét 
szórakoztató lelemény-
nyél meséli el. Ugyanez 
az erénye az olasz mes-
ter, Latuada, Én vagyok 
az című szatirikus víg-
játékának is, amelyben 
a frenetikus komédiázó 
tehetséggel megáldott 
színész, Giancarlo Gian-
nini egy szegény senki-
házit alakit, aki oly-
annyira szeretne híres 
lenni, hogy inkább ma-
gára vállal egy szörnyű 
gyilkosságot, csakhogy 
foglalkozzanak szemé-
lyével az újságok. 

Az amerikai Feter 
Bogdán ovich, akinek 
Oscar-díjas filmremekét, 
Az utolsó mozielőadást 
nemrégiben nálunk is 
nagy sikerrel játszották, 
most szerényebb művé-
szi lélegzetvétellel, de 
meghitt humorral és 
emberséggel tárja fel a 
negyven év előtti Ame-
rika számunkra ismeret-
len viliágát, ötezer mér-
földet járt be, míg vé-
gül Kansasban megta-

vin Frank elegánsan ér-
zelmes vígjátékának 
ítélte. A főszerepet ját-
szó Glentda Jackson 
valóban tüneményes szí-
nésznő, de még az ő fa-
nyar komédiázása is ke-
vésnek bizonyul, hogy a 
szokványos dramatur-
giával bonyolított kom-
mersz szerelmi törté-
netnek rangot adjon. 

Wajda Mennyegzöje a 
fesztivál egyik legjelen-
tősebb, ha nem legjelen-
tősebb művészi esemé-
nye volt A leginkább a 
Lótna képi világára, 
problematikájára emlé-
keztető, de annál tömö-
rebb és drámaibb meg-
fogalmazású, dús, ba-
rokk ornamentikájú, 
lüktető dinamikájú film-
alkotás Stanáslaw Wys-
piamski színdarabjából 
készült. A jelképes tör-
ténet 1900-ban, a száz 
év óta háromfelé szakí-
tott, megszállt és elnyo-
mott Lengyelországban 
játszódik, olyan időszak-
iban, amikor a nemzeti 
érzés, az éllenállós szel-
leme inkább csak átté-
telesen, pótcselekvések-
ben, hangzatos frázisok-
ban, túlburjánzó lelke-



sedésben nyilvánulha-
tott meg. Ekkoriban a 
krakkói intellektuelek 
bűntudatot éreznék a 
„néppel" szemben, ha-
sonulni kívánnak hozzá, 
és megtisztulni benne, s 
a közömbös tömegben 
fel akarják kelteni a 
nemzeti érzést. A pol-
gári értelmiség körében 
divatozik a mesalliance, 
híres költők és festők 
parasztlányokat vesznek 
feleségül, hogy ezzel a 
gesztussal is 'közelebb 
kerüljenek az erőt adó 
tömeghez. A városi ér-
telmiségiek parasztruhá-
ba bújnak, s a duhaj la-
kodalmi mulatság a szí-
nes, forró, kavargó rea-
litásból az eszmék jel-
képes komédiájába for-
dul. Az alkohol gőzéből, 
a tánc forgatagából 
megelevenedő fantom-
képek merülnék föl, 
Lengyelország nagyságá-
nak kísértetes, a sikerte-
len nemzeti felkelés vé-
res emlékei. Az elérke-
ző hajnal derengésében 
dermedt haláltáncot jár-
nak a meghívottak. Szó 
sincs már nemzeti fel-
kelésről, lángoló élvek-

Billy Dee Williams 
és Diana Ross — az ameri-
kai Sidney J . Furie: A nők 
blues-t énekelnek című 

filmjében 

ről, az őrjöngő éjszaka 
csupán a képzelet játé-
kának tetszik, zagyva 
álomnak, mely a vodka 
mámorából született. 
Wajdia ismét a nemzeti 
önkritika, a fájdalmas 
lengyel önirónia reme-
két alkotta meg. A film 
a lengyel történelemben, 
a közép- és keleteurópai 
összefüggésékben kevés-
sé jártas nézőknek azon-
ban első látásra eléggé 
nehezen befogadható, s 
ez érződött a mű kriti-
kai visszhangjában is. 

Hasonlóképpen járt a 
magyar versenyfilm, 
Fábri Zoltán Plusz mí-
nusz egy nap ja is. Noha 
a zsűriből kiszivárgó hí-
rek egészen az utolsó 
pilanatig a díjazottak 
közé sorolták, sajnos a 
híresztelések végül alap-
talannak bizonyultak. A 
spanyol napilapok kri-
tikái Fábri nemzetközi 
művészi tekintélyének 
kijáró tisztelettel foglal-
koztak a filmmel, több-

ségükben elismerték 
művészi kvalitásait, bár 
túlságosan lassú ritmu-
súinak találták. 

Vigasztalhatjuk ma-
gunkat, hogy a díjak 
csak a legritkább eset-
ben fejezik ki a feszti-
válok valódi művészi 
érték-rangsorát. Lehet, 
hogy ez sokak számára 
a „savanyú a szőlő" tet-
szetős önigazolásaként 
hangzik, aki azonban 
közelről tapasztalhatta 
már különböző fesztivá-
lok különböző zsűrijei-
nek különböző indokok-
tól sugallt döntéseinek 
esetlegességét, tudja, 
hogy egy filmszemle 
művészi arculata nem a 
díjak nyomán rajzoló-
dik ki a legmarkánsab-
ban. Így volt ez idén 
San Sebastiamban is. Dí-
jakkal csak versenyfil-
meket jutalmazhatnak. 
Qnson Welles, Ingmar 
Bergmann, Franco Ze-
firelli és mások filmjeit 
versenyen kívül mutat-
ták be. Ez azonban mit 
sem von le értékükből. 
Róluk következő cik-
künkben számolunk be. 

LÉTAY VERA 


