
A Z t J H l L L Í n 
Aki ma a francia filmművészetben 

valamennyire is el akar tájékozódni, 
új neveket kell tanulnia . . . Méghozzá 
nemis egyet-kettőt, hanem valóság-
gal egy kisebb vidéki telefonkönyvre 
valót. A fiatal rendezők olyan töme-
ge lépett fel — és aratott sikert az 
elmúlt egy-két esztendőben, hogy 
nélkülük, tudomásul vételük nélkül 
nem lehet mai francia filmről be-
szélni. 

Hivatkozzunk gyorsan — az állítás 
igazolására — a cannesi fesztivál 
eredményeire. A nagydíj és a leg-
jobb rendezés díja a franciákat il-
lette s mindkét rendező ennek az új 
nemzedéknek — a francia sajtó im-
már „hivatalossá" vált elnevezésével 
az „új hullám" (la nouvelle vague) 
tagja. És soraikba tartozik a feszti-
vál legnagyobb szenzációjának, a ver-
senyen kivül bemutatott — de min-
den versenyfilmrnél erősebb vissz-
hangot kiváltott „Hirosima, szerel-
mem" rendezője is. Marcel Camus, 
Francois Truffaut, Alain Resnais — 
ez még csak három év. De mellettük 
tudomásul kell venni a francia mo-
zik legjelentősebb sikereit megalkotó 
Claude Chabrolt, Louis Mallet, Ro-
ger Vadimot, Alexandre Astrucot, 
Georges Franjut, Claude Bernard-
Aubert, Eduardo Molinarot... de áll-
junk meg a felsorolással. Filmek is-
ihjeretének híjjával üresen csengenek 
a nevek és a filmeket újságban le-
nyomtatva nem lehet közzéadni... 

Mindaz, ami itt következik, csupán 
híradás és néhány szubjektív meg-
jegyzés. Nem tanulmány, hiszen arra 
nem érett még meg az idő és az 
anyagismeret is kevés hozzá. 

Minden jelenségnek oka van . . . 
semmiképp sem valami „isten ke-
gyelméből" való véletlen a francia 
filmgyártáson belül ez a meglepő (és 
meglepően eredményes) folyamat. Az 
előzmények lényegében többé-kevés-
bé ismertek. A mozik látogatottsága 
csökkent, a francia film színvonala, 
művészi tekintélye (és kasszasikere) 
hanyatlott. A televízió versenye — 
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ami itt korántsem olyan jelentős 
még, mint az Egyesült Államokban, 
de az ottani válság hatása ide is ki-
sugárzott — arra késztette a film-
gyártókat, hogy változtassanak vala-
min — valamit. Kezdetben jött az ú j 
technika, a Scope-ok, és a többlek, 
egészen a körmoziig. Lényegében 
nem segített. Ekkor néhányan a 
filmgyártók közül meglepő felfede-
zést tettek: a verseny egyetlen ellen-
szere: a jobb film. Persze, a nagy 
amerikai mammutcégek ezt nem így 
fogalmazták meg. Ok a superpro-
dukciók, a dollármilliókat felemésztő 
— és televizión keresztül természete-
sen nem érvényesülő — látványos-
ságban kerestek kiutat. 

De már ott, az Egyesült Államok-
ban is felütötte fejét néhány évvel 
ezelőtt egy ilyen „új hullám". A te-
levízió „fiataljai" gyártottak — több-
nyire független produkcióban — né-
hány filmet, amelyek komoly meg-
lepetést okoztak. Delbert Mann, Mar-
tin Ritt és a többiek, akik a super-
produkciók ellentéteként megtanul-
tak viszonylag olcsón dolgozni, létre-
hoztak néhány figyelemre méltóan 
igényes és sikeres alkotást. De az a 
„hullám" hamar elenyészett. A kom-
mercializmus felszippantotta ezeket 
az embereket, szinte úgy tűnik mind-
egyiknek csak egyetlen „igazi" filmre 
futotta az erejéből. 
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Franciaország nem a superproduk-
ciók hazája. Itt, erre keresni a meg-
oldást, objektív lehetetlenség volt. Ki 
kell mondani kereken — s ezt ők 
sem tagadják, az „öregek", a fran-
cia film régebbi mesterei, Carnétól 
Duvivierig — az eredmények tanúsá-
ga szerint nem értették meg a válto-
zás szükségét. Kézművesekké váltak, 
nagyon tiszteletre méltó felkészültsé-
gű mesterekké, akik azonban látha-
tólag nem tudtak változást hozni, 
nem tudták újra lenyűgözni a közön-
séget. 

Szerencsével, jó kapcsolatokkal, 
szívós türelemmel — kinek hogy — 
sikerült néhány fiatalembernek be-
törnie. És a filmjeik — sikert hoztak. 
Egy-két alkotás után nemzetközi ver-
senyek zsűrije és a kasszarapportok 
mutatták; ezek az új emberek tud-
nak valamit, amit a régiek már nem. 
A fiatal rendező — divat lett. Szá-
muk gyorsan növekedett és ma már 
— mint erről előbb szó esett — 
„mozgalom" lett belőlük, ök az „új 
hullám". 

Az „új hullám" nem valami művé-
szeti irányzat. Nem hasonlítható a 
neorealizmushoz, sem más, valami-
féle egységes gondolati mag köré 
csoportosuló „iskolához'. Egyszerűen 
csak egy folyamat, a francia filmmű-

vészet megfiatalításának, ütőképessé 
tételének folyamata. 

Ebből is következik, hogy sok ben-
ne a művészettől idegen elem. A rek-
lám egyik „slogan"-jévé, hirdetési 
jelszóvá lett, hogy az „Ez meg ez" 
című film, az „új hullám" egyik kép-
viselőjének alkotása. Suzy Prim a 
színésznőből lett gyártási vállalkozó 
így hirdeti következő, készítendő 
filmjét „Egy huszonnyolc éves fiatal-
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ember első rendezése ..." Egy másik, 
most készülő film egész Cannest el-
árasztó reklámja tudósította, hogy 
rendezője Jean-Daniel Pollet még 
csak huszonhárom éves és ezzel a 
legfiatalabb francia rendező címét 
vindikálhatja magának. Egy kis túl-
zással — lassan az várható, hogy a 
filmgyártás is felmutassa a maga Ro-
berto Benzijét, a nyolcesztendős ren-
dezőt . . . 

• 

Mindezek a felületi jelenségek, az 
izzó vas tetején habzó salak mögött 
azonban ott az izgalmas művészi fo-
lyamat. A sok név között —'?sok a 



jelentős tehetség is. A következteté-
sek önkényesek, mégis próbáljunk 
meg valami közös vonóst, valami ál-
talánosan jellemzőt találni ezekre, az 
„új hullám" valóban újat ígérő tag-
jaira. 

Nem könnyű ez. ök maguk — 
még azök is, akik egy helyről indul-
tak, a -Cahier du Cinema- című fo-
lyóirat fiatal krltiikusgárdájából let-
tek filmrendezőkké és barátság fűzi 
őket egybe, élesen bírálják egymás 
filmjeit. Ahány ember — és itt 
persze csak a tehetségesekről van 
szó — annyi irány, annyi út. Malle 
más mint Vadim, Ghabrol nem, 
olyan, mint Franju és így tovább. 
Ami mégis vitathatatlanul közös 
bennük: ez az új nemzedék már 
ízig-vérig -fttmes-. Nem máshon-
nan, más művészeti ágban eltöltött 
előélet után kereste vagy találta 
meg a filmet, mint Eisensteinék ge-

igy "válaszolt arra a kérdésre, hogy 
miért választotta a filmet kifejezési 
eszközéül: -Nem az ember választja 
a filmet, a film választja az em-
bert . . . -

Talán éppen ebből következik a 
másik közös sajátosságuk: a korsze-
rűség. Szinte véletlenül sem fordul 
elő náluk nem -mai- téma. Igaz — 
nekik ez egyszerűbb, ök tagiadnak. 
Ahogy Francois Trufíaut írja: -A 
fiatal filmművészek felfedezik és 
leírják a világ tisztátlanságát; fellá-
zadva, mint Georges Franju, kér-

' dezve, mint Alain Resnais, résztvéve 
benne egy fanyar nevetéssel, mint 
Chabról, mosolyogva, mint Malle 
vagy Vadim, sírva, mint Alexandre 
Astruc vagy Jules Dassin ,. . -

Korszerűségük mentes minden 
formabontó eredetieskedéstől. Nem 
trükökkel akarják megújítani a mo-
zit, hanem az általuk elmondandó-
nak vélt igazságok minél mélyebb 
feltárásával. A -story- másodlagos-
sá válik, előtérbe a gondolat, az 
emberek egymással való kapcsola-
tának ábrázolása kerül, határozot-
tan leegyszerűsített eszközökkel. 
Nem keresnek valami mutatós kép-
szerűséget, de igyekeznek minél 
erőteljesebb drámai effektusokat 
adni a fényekben, kompozíciókban 
is . . . Persze, mindannyian máskép-
pen és egy más t . . . hát legalábbis 
vitatva. Egyetlen film vcíLt, amefly 
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nerációja, de még mint akár az 
olasz neoralisták i s . . . Ezek a fia-
talemberek kezdettől fogva erre a 
pályára készülék. Alexandre Astruc 



előtt a többség kalapot eimelt, amely-
ről Truffaut (akit esztendeje még a 
legfélelmetesebb kritikusként tar-
tottak számon) teljes felelősséggel le 
merte írni a -zseniális- jelzőt, 
Alain Resnais -Hirosima szerel-
mem- című munkája. 

Érdekes megkeresni kit tisztelnek 
a legtöbben és a legjobban elődeik 
közül. Itt is megoszlők a vélemé-
nyek, a vallomások. Mégis két név 
csendül fel legtöbbször és valóban 
innen látszik gyökerezni ami közös 
bennük. Jean Renoir és Robert 
Bresson a forrás, s míg az elsőt ta-
lán nagyobb tisztelet övezi, a má-
sik hatása közvetlenebb és élőbb. . . 

És a lehetőségekről mit vallanak? 
Roger Vadim azt mondja: -A 

film valóban korunk kifejező esz-
köze lehet. De még messze van at-
tól,- hogy legyen. Két oka van en-
nek: az egyik a -rentabilitás- a 
másik a cenzúra és öncenzúra, 
amely mindenütt a világon léte-
zik .. 

A legnagyobb veszedelem való-
ban ezek körül gyökerezik, ami az 
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- ú j hullám* legjobbjait azzal fe-
nyegeti, hogy egy másik, nagyobb 
hullám elnyeli őket. A filmjeiknek 
sikere v a n . . . és ók, akiknek több-
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vajon ennek a sikerneik a csábítá-
sát, a filmgyártók ajánlatait? 

Kár lenne jósolni. Akárhogy Is 
lesz, néhány remekművel már ed-
dig is gazdagították a filmművésze-
tet, mozgásba hozták a már-már 
állónak tűnő vizet . . . 

Van-e számunkra valami közvet-
len mondanivalója az »új hullám-
nak-? Feltétlenül. Egyrészt bizo-
nyítja, hogy új formákat kell ke-
resni, az új korszak kifejezésére és 
ez számunkra, ahol a mondanivaló 
igénye messze előbbre van. mint 
náluk, a formák viszont megáll-
tak a harmincas éveknél, ez még 
kiáltóbb szükségszerűség. Másrészt 
meg tanúság, hogy az "á j - nem a 
formák bontásában, hanem szinté-
zisében, nem a látványos ügyesség-
ben, hanem az elmélyültebb at-
moszféra teremtésében, lélekrajzá-
ban lelhető fel. És mégegy: ezeknek 
a fiatalembereknek valamennyi fen-
tebb vélt közös vonása talán vitat-
ható. Egy azonban semmiképpen 
sem. Ez pedig az abszolút felké-
szültség, a rendkívüli filmművé-
szeti műveltség és biztonság, ami 
őket fiatalon is felnőtté teszi és 
megengedi számukra, hogy a né-
zőt is felnőttként kezeljék. 
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sége a kutatás szenvedélyével szinte 
semmiből, a szokásos filmgyártási 
költségek szerény hányadából csi-
nálta meg első alkotását, kiállják-e 
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