
A díjnyertes filmek tükrében 
- CANNES 1973 -

„Végetért az unalom és megemészt-
hetetlenség XXVI. fesztiválja" — így 
adta tudtul hallgatóinak a párisi rá-
dió közkedvelt filmkommentátora a 
Cannes-i filmfesztivál befejezését. 

Magam is érzem — bár korántsem 
vagyok ennyire szigorú — mennyire 
hálátlan és gyanús tevékenység egy 
fesztiválról számot adni. Nemcsak 
azért, mert mint a közmondás tart-
ja messziről jött ember mondhat amit 
akar, és — szemben a hétköznapi 
kritikákkal — az olvasóknak nincsen 
módjában ellenőrizni állításait, de 
azért is, mert a közvélemény úgy 
tartja számon a fesztiválokat, mint a 
világ filmgyártása legjobb alkotásai-
nak seregszemléjét, s ebben a hitében 
a fényes külsőségek, a tekintélyes 
rendezők, a nagy sztárok, az elismert 
kritikusok és esztéták hagyományos 
felvonulása csak megerősíti. Erre jön 
a kritikus, akinek megadatott, hogy 
részt vehetett a félistenek eme talál-
kozásán — és fanyalogni kezd. Im-
már évek óta fanyalog. Keleten és 
nyugaton egyaránt. Ha csak olvasó 
lennék, alighanem magam is valami-
féle nagyképűségre, maximaiizmusra 
gyanakodnék. Végül is lehetetlen, 
hogy ne legyen egyetlen sikerült 
fesztivál sem. Sajnos azonban az a 
helyzet, hogy a világ filmtermése alig 
produkál annyi igazán jelentős mű-
vészi értéket reprezentáló filmalko-
tást, amely egy fesztiválra elegendő 
volna. Fesztivál pedig sok van. Maga 
Cannes is valóságos gyűjtőhelye a 
különböző fesztiváloknak. Egyszerre 
folyik a „hivatalos" Cannes-i verseny 
és vele párhuzamosan még két 
ugyancsak nemzetközi szemle a 
Quinzaine des realisateurs, a rende-
zők testületének rendezvénye a Se-
maine de la critique, a kritikusok he-
te. (S ehhez járul még a mérhetetlen 
mennyiségű kereskedelmi vetítés.) S 
ráadásul kialakult az a paradox 
helyzet, hogy azok a filmalkotások, 
amelyek valóban megadhatnák a 
fesztivál rangját — amelyek a szó 
etimológiai értelmében is fesztivállá, 
a film ünnepévé tehetnék — verse-
nyen kívül kerülnek bemutatásra. 

Pedig mennyire emelte volna az ez 
évi versengések súlyát, művészi je-
lentőségét, ha olyan kiemelkedő al-
kotások, mint Bergman megrendítő 
Kiáltások és suttogások című filmje, 
Truffaut Amerikai éjszakája, vagy 
Jodorowsky Szent hegye a program-
jában szerepelhettek volna. Ügy lát-
szik azonban, hogy éppen a film leg-
rangosabb mesterei érzik rangon alu-
linak, hogy akár a legjelentősebb 
fesztiválra is benevezzék filmjeiket. 

Mindezeket előrebocsátva és némi-
leg megtörve a több éves tapasztalat-
tól azt kell megállapítanom, hogy az 
ez évi Cannes-i fesztivál végül is a 
jobbak közé tartozott, ha remekmű-
vekkel nem is kényeztetett el. (Hi-
szen az egyetlen igazi reveláció Berg-
man filmje volt.) S ha eltekintünk 
attól, az érthetetlen egyoldalúságtól, 
amellyel a zsűri elsiklott az ebben a 
mezőnyben kétségkívül figyelemre-
méltóbb szovjet versenyfilm — Ilja 
Averbach Monológ-ja — felett, tulaj-
donképpen döntéseivel is elégedettek 
lehetünk. Ezek, ha nem is, nélkülöz-
ték teljesen a szokásos diplomáciai 
körültekintést, végül is a legfontosabb 
díjakat a jelentősebb filmeknek ad-
ták. Hiszen tulajdonképpen kétféle 
film állt versenyben egymással. 
Olyan alkotások, amelyek — külön-
böző formában, s olykor dadogva, 
ügyetlenebbül — de korunk valósá-
gáról akartak vallomást tenni, el-
mondani valami lényegest, igazat, s 
olyan filmek, amelyek — ugyancsak 
különböző formában, — valamiféle 
művészi hamiskártya-játékra emlé-
keztettek, bár olykor kitűnő techni-
kával vonultatták fel a nézők elkáp-
ráztatására a hatáskeltés divatos ele-
meit: a metafizikus mélységeket sej-
tető szürrealizmust, a harsány szí-
nekkel meghökkenteni akaró natura-
lizmust, a gátja — s éppen ezért mű-
vészi hatása — vesztett erotikát, és 
szadizmust. A kiváló svéd filmszí-
nésznő — Ingrid Bergman — elnök-
lete alatt összeülő zsűri, többnyire az 
első kategória filmjeit tüntette ki el-
ismerésével, amely a szokásos ízlés 
differenciáktól eltekintve a nemzet-



közi filmkritika egyetértésével talál-
kozott. 

A nemzetközi nagydíjat az ameri-
kai Jeny Schatzberg Madárijesztő és 
az angol Alain Bridges Megvetés cí-
mű filmje — ex aequo — kapták, 
mind a két esetben külön hivatko-
zással a főszereplők — az angol film 
esetében a női főszerepet játszó Sarah 
Miles, az amerikai filmében a két 
férfi főszereplő a nagyszerű Gene 
Hackman és a néha kísértetiesen 
Dustin Hoffmannra emlékeztető csak 
talán valamivel jobbképű A1 Pacino 
valóban egész rendkívülit nyújtó szí-
nészi játékára. De túl a színészi játé-
kon, rendezésében, mondanivalójá-
ban is megérdemli mindkét film a 
zsűri elismerését. A Madárijesztő kö-
zéppontjában, két, egy autóstoppal 
véletlenül összekerülő és egymás 
iránt nehezen felolvadó férfi őszinte 
és tragikus végű barátsága áll, amely-
nek során, végigbarangolják Ameri-
kát, e modern pikareszk regényben 
széles és színes metszetét adva a mai 
amerika életének, emberi-társadalmi 
problémáinak. Voltak, akik a Afid-
night Cowboy túlságosan érezhető 
hatását kifogásolták a filmben, ne-
kem azonban úgy tűnt inkább, hogy 
Steinbeck korai műveiben, minde-
nekelőtt az Egerek és emberek-ben, 
az Érik a gyümölcsben találhatjuk 
meg szellemi forrásvidékét, anélkül 
azonban, hogy epigonizmussal vádol-
hatnánk a film alkotóit. Amit talán 
szemükre vethetnénk az a helyen-
kénti naturalizmusa és a befejezés 
egy fokkal nagyobb szentimentaliz-
musa a kelleténél. Ami az angol fil-
met oly jólesően emelte ki a feszti-
vál vetítéseinek sorából — túlme-
nően Sarah Miles kitűnő játékén —, 
kemény és őszinte társadalomkritiká-
ja, amely egy szerelmi mesalliance 
tükrében érzékelteti azoknak a ha-
tárvonalaknak átléphetetlenségét, 
amelyek a különböző társadalmi osz-
tályokat a mai Angliában is elvá-
lasztják egymástól. 

A zsűri külön nagydíját a francia 
Jean Eustache Az anya és az utca-
lány című filmje kapta Bernadette 
Lafonttal, Francoise Lebrunnel, és 
Jean-Pierre Léaud-val a főszerepek-
ben. (Talán nem tévedünk, ha a szí-
nésznő elnökasszony, Ingrid Bergman 
hatásának tulajdonítjuk az alakítók 
e következetes kiemelését.) A magam 

részéről indokoltabbnak találtam vol-
na, ha a szovjet film kapja ezt a dí-
jat, de már a fesztivál első napjaiban 
híre terjedt, hogy a franciák szakí-
tani szándékoznak azzal az immár 
több éves hagyománnyal, hogy üres 
kézzel térnek haza saját rendezésű 
fesztiváljukról. Nem volt még egy 
film, amelynek fogadtatásában olyan 
éles különbség a francia és a külföl-
di sajtó hangvételében. Voltaképpen 
a freudista közhelyek antológiája 
„századunk kis gyermekének ez a 
nyilvános vallomása", amely igen el-
nyújtottan, a képi kifejezés, megfor-
málás legkisebb igénye nélkül, és 
számos utalással az irodalmi remi-



niscenciákra, végül is érdektelenség-
be fullad. Viszont mindenki azt lát-
hat-érezhet bele, amit akar. Ki „az 
unalom emlékművét és a nagyravá-
gyás Himaláját" — mint az egyik 
kritikusa írta, ki az „utóbbi évek leg-
szebb francia filmjét" — mint egy 
másik jellemezte. Elhatározás kérdé-
se. 

Viszont nemcsak valóban kiváló 
alakítást (Joanne Woodwardét), de 
egy rokonszenves, jól megrendezett 
filmalkotást koszorúzott meg a zsűri 
a női alakítás díjával. Paul Newman, 

Jelenet a lengyel Wojciech Has Sírfelirat 
című filmjéből 

a film rendezője (a világhírű film-
színész, aki sajtófogadásán még részt 
vevő, de a díjkiosztásra már megbe-
tegedett színésznő, (civilben a felesé-
ge) helyett a díjat átvette, maga 
mondotta el az újságíróknak, hogy 
tudatos törekvése volt visszaadni a 
becsületes érzelmek rangját a filmen, 
szakítani az elvont intellektualizmus-
sal és a valódi problémákat, hús-vér 
embereket ábrázolni. S a törekvését 
— amelyhez hasonlóval csak a szov-
jet filmben találkoztunk. A gamma 
sugarak hatása a százszor szépek vi-
selkedésére című filmjében éppen 
azért sikerült megvalósítani, mert a 
film, a főszereplő Joanne Woodward, 





és a lányait játszó Nell Potts, Rober-
ta Wallach visszafogottan, de lenyű-
göző belső feszültséggel érzelmesség 
nélkül ábrázolja ezeket az érzelme-
ket. Egy megkeseredett, férjét a ko-
reai háborúban elvesztett asszony és 
két lánya családi konfliktusait ábrá-
zolja a film bensőségesen, nagy hite-
lességgel. 

A férfi alakítás díját ugyancsak 
kiváló színészi teljesítmény kapta — 
Giancarlo Giannini alakítása —, amit 
azonban már egy problematikusabb, 
noha közönségvonzás szempontjából 
a fesztivál alighanem egyik legatt-
raktívabb filmjében nyújtott. Gianni-
ni — Lina Wertmuller Film a szere-
lemről és az anarchiáról című film-
jében, egy egyszerű parasztembert 
alakít, aki anarchista lesz és arra 
vállalkozik, hogy Mussolinit meggyil-
kolja. A merényletet egy prostituált 
készíti elő — Wertmuller filmje is 
mindenekelőtt a korabeli bordélyház 
rajzában jeleskedik — ahol, hősünk 
beleszeret egy fiatal prostituáltba, 
hogy három boldog napot engedé-
lyezve magának, végrehajtsa a fel-
adatot. A lány azonban, hogy életét 

Geraldine Chaplin és Fernando F. Gomez 
a spanyol Carlos Saura: Anna és farkasai 

című filmjében 

megmentse, hagyja elaludni a döntő 
napon, és hősünk, hogy becsületét 
helyreállítsa legalábbis önmaga előtt 
— egy teljesen értelmetlen véreng-
zéssel leplezi le és adja rendőrkézre 
magát. Kitűnő jelenetek váltakoznak 
a filmen az elidegenítő naturaliz-
mus vadromantikus túlzásaival — 
Giancarlo Giannini alakítása azon-
ban mindvégig remeklés. 

Végül két A zsűri díja című kitün-
tetés kiosztására is sor került. A len-
gyel Wojtech Has Sírfelirat című 
filmje, amely a kiváló író Bruno 
Schulz novellái alapján készült és 
valahogy úgy viszonylik irodalmi 
élőképéhez, mint az Utazás a kopo-
nyám körül filmváltozata Karinthy 
írásaihoz. A szürrealizmusnak, a ba-
rokkos túlzsúfoltságnak, a fantasz-
tikumnak, a szimbólumoknak az a 
sajátos szintézise, amelynek tükré-
ben Schulz, (Kafka lengyel fordítója) 
egy galíciai kisváros múlt század vé-
gi életét eleveníti meg, mintha túl-
ságosan is irodalmi forma lenne ah-



hoz, hogy egyenértékűen érvénye-
süljön a filmvásznon, annak ellenére, 
hogy Has filmje, tehetséges munka. 
A svájci Claude Goretta filmjét, A 
meghívás-1, — amely a másik külön-
díjat kapta — ellenkezőleg, a meg-
kapó egyszerűség jellemzi. Egy genfi 
hivatal tisztviselőinek közösségében 
játszódik, és megfigyelésekben gaz-
dag kisrealizmus rokonszenves hu-
manizmusával hívja fel magára a 
figyelmet. 

Alighanem vetélytárs nélkül ka-
pót különdíjat az animációs filmek 
kategóriájában a "francia René La-
loux egész estét betöltő sci-fi rajz-
filmje, amely az Ygam bolygón ját-
szódik, valahol a világűrben, ahol a 
civilizáció igen magas fokán élő, ha-

Jelenet Alexandro Jodorowsky: A szent 
hegy című filmjéből 

talmas termetű humanoidák, a 
Draag-ok, uralkodnak kis háziállatai-
kon — az embereken. Ezek persze 
fellázadnak pusztulásukkal fenyegető 
rabszolgaságuk ellen és sok kaland 
után sikerül elmenekülniük egy vad 
bolygóra, ahol kivívják és megterem-
tik szabad életüket. A filmet azonban 
— túlmenően meséjén és olykor túl-
ságosan is átlátszó jelképein — 
mindenekelőtt festői nyelvezete és 
kitűnő hangeffektusai tették méltóvá 
a kitüntetésre. 

Első filmes díjat kapott, az ameri-
kai Arthur Barron Jeremy című 
filmjéért, ám könnyen meglehet, 
hogy csupán azért, mert az egyetlen 



nete azt meséli el, hogy a négyzetek 
egy nap megtudják, más lények is" 
léteznek rajtuk kívül: — a körök. 
Előbb gúnyolódnak rajtuk, majd 
harcra indulnak ellenük. Végül is 
mindannyian hatszögűvé válnak és a 
béke helyreáll közöttük. Egészen ad-
dig, amíg fel nem tűnnek a tetraéde-
rek, és újra kezdődik a harc. Az 1812 
Csajkovszkij zenéjére a Napoleon fe-
letti győzelem emlékét idézi — és 

Gene Hackman és A1 Pacino az amerikai 
Jerry Schatzberg: A madárijesztő című 

filmjében 

opera príma volt a fesztiválon. Sok 
vetélytársa semmiképp se lehetett. 
Egy fiatal pár szerelméről szól, ami-
nek a brutális élet, — a lány apjának 
elutazása New-Yorkból Detroit-ba, 
vet véget Tisztességes munka, de 
nem nagyigényű. 

A rövidfilm a szegény rokon sze-
repét játszotta a fesztiválon. S ebben 
nem a fesztiválnak, de a rövidfilm 
általános világkrízisének van na-
gyobb szerepe. Két díjat — a rövid-
filmek nagydíját és a zsűri külön-
díját a rövidfilmek számára — mégis 
kiadtak. Az elsőt a kanadai Bretislav 
Pojár Balablok című filmje kapta, 
a másodikat a magyar Resienbüchler 
Sándor 1812 című animált kollázs-
filmje. A Balablok szellemes törté-



külön garanciát nyújt művészi kvali-
tásaira, hogy a Napoleon emlék év 
árnyékában Cannes-ban díjat kapott. 

Sajnos kevésbé elismerő fogadta-
tásban részesült játékfilmünk: a Pe-
tőfi '73. Ebben alighanem a film sa-
játosan magyar, történelmünk isme-
retét feltételező tematikája is szere-
pet játszott, de struccpolitikát foly-
tatnánk, ha minden kritikai meg-
jegyzést, amely a film vontatottságá-
ra, a gyermekek leckefelmondásra 
emlékeztető játékára, túlságosan 
bombasztikus voltára stb. vonatkozott 
csak ennek a — kétségkívül meglevő 
— elidegenítő tényezőnek a számlá-
jára írnánk. Annyi azonban tanulság, 
hogy jobban tekintettel kell lennünk 

fesztivál filmjeink kiválasztásában, 
arra a közönségre, amely előtt levetí-
tésre kerül. 

S ezzel tulajdonképpen a végére is 
értünk a fesztivál művészileg legér-
tékesebb teljesítményei felsorolásá-
nak. Ám korántsem merítettük ki ér-
dekességét, amely sokkal több tanul-
sággal szolgált ízlésszociológiai, mint 
esztétikai vonatkozásban. S egy fesz-
tivál nemcsak a műalkotások szem-
léje, de kor- és kórtünet is, s a leg-
jobb filmek nem mindig a legjellem-
zőbb alkotások is egyben. Ezzel kap-
csolatos élményeinkről azonban kö-
vetkező cikkünkben kísérlünk meg 
számot adni. 

GYERTYÁN ERVIN 


