
A MEGTORPANT HULLÁM 
CHABROL, TRUFFAUT, GODARD A N O U V E l l E VAGUE VÁLSÁGÁRÓL 

Közti egy esztendeje egyre nyilvánvalóbb válság-hangulat lengi körül a 
nagy lendülettel Induló, s annak Idején szép reményekkel biztató francia 
Üj hullámot. Az elsó leplezetlenül kárörvendő észrevételek a vetélytársak, 
a régi, beérkezett, hagyományos film-emberek részéről hangzottak el. Az 
ezzel egyidejűleg rohamosan csökkenő bevételek azonban a közönség érdek-
lődésének lanyhulásáról is tanúskodtak. Egész sor félsiker és bukás után 
pedig a forgalmazók nagyon sok -Újhullámos- filmet már át sem vettek. 
A válság komoly jele volt Vadimnak, az egyik legnépszerűbb új rendezőnek 
az átállása a biztosabb hasznot hajtó kommerciális film vonalára. A kedve-
zőtlen francia jelenségeket egészítette ki az egyre negatívabb külföldi vissz-
hang is. Különösen az angol és az olasz szaksajtóban szaporodtak azok a 
hangok, amelyek elismerték ugyan a kezdeményezés érdemeit, de kétségbe 
vontak az Üj hullám tartós művészi jelentőségét. Az alkotások közül pedig 
külföldön alig egynéhány kivételes film nyerte el a közönség tetszését. 

Mindenki beszélt róla tehát, csak maguk az érdekeltek nem akartak 
hosszú ideig tudomást venni az egyre égetőbb problémáról. Most azonban 
rákényszerültek. A Cahiers du Cl néma decemberi számának cime: Nouvelle 
Vague, és a folyóirat egész terjedelmében kizárólag ezzel a problémával fog-
lalkozik. Annál jelentősebb ez a jelenség, mivel a Cahiers az Üj hullám 
bölcsője és szellemi irányítója. Hiszen. az új irányzat alkotói eredetileg a 
lap szerkesztői, kritikusai, esztétái, munkatársai voltak, akitc már eszten-
dőkkel első filmjeik elkészítése előtt, éppen ebben a folyóiratban alakítot-
ták ki tevékenységük elvi-esztétikai alapjait. A folyóirat decemberi száma 
a válság minden aspektusával foglalkozik, a gazdaságival csakúgy, mint a 
művészivel, a technikaival, a sajtókritikával, forgalmazással, politikával, stb. 
Bennünket természetesen elsősorban a probléma eszmei, művészi vonatko-
zásai érdekelnek. Ezért az alábbiakban azokból a nyilatkozatokból közlünk 
részleteket, amelyek a Nouitelle Vague három vezető, nemzetközileg is ismert 
egyénisége Claude Chabrol, Jean-Luc Godard, és Francois Truffaut szájából 
hangzottak el. 

-Igen, az. De legalább 
úgyannyira a régi fil-
mé is. A válság teljes 
és általános. Különös 
eseményeknek lehetünk 
tanúi: küszöbön áll a 
legnagyobb francia film-
vállalat, a Cinédis be-
zárása, a Pathénál lét-
számcsökkentés várha-
tó, a Gaumont a Met-
ro—Goldwyn—Mayer ral 
készül egyezségre liépni, 
a Cocinornál nagy a 
pangás. Olyan hangok 
is hallatszanak, hogy 
Guibert elbátortalano-
dott, pedig ő Jean Ga-
bin filmjeinek gyártója. 
Az igazság ez. S ezen 
nem változtat az a tény 
sem, hogy a sajtó nem-
igen beszél a nagyok 
nagy filmjeinek nagy 
bukásáról, csak a mi ku-
darcainkról . . . 

Anna Karina az -Éli az 
életét- című filmben 

ELFÁRADÁS, egyike sem tett kisér-
RESTSÉG, letet magénak a válság-

KQMPROMISSZUM . . . nak a tagadására. Truf-
faut arra a kérdésre, 

A helyzet komolysá- hogy a jelenlegi válság 
gára jellemző, hogy a a fiatal filmesek válsá-
megkérdezett művészek ga-e, így válaszolt: 



Mute Dubois a -Jules 6s 
Jlm—ben 

Godard más oldalról 
világítja meg a kérdést, 
amikor elismerve a Ca-
hiers komoly visszaesé-
sét, azzal magyarázza 
ezt, hogy a harc, ame-
lyet az új hullám alko-
tói annak idején meg-
kezditek, lényegében vé-
get ért. Szerinte ugyan-
is ma már mindenki el-
ismeri, hogy a Cahlers 
kritikusainak, esztétái-
nak igazuk volt a fel-
vetett problémákban. »A 
Cahlers kritikusai — 
mondja Godard — an-
nak idején a harti kom-
miamdócsapatok szerepét 
töltötték be. Ma pedig 
olyanok, mint a hadsereg 
békeidőben, legfeljebb 
időnként szállnak ki egy-
egy hadgyokor latra.-

Chabrol a közönség 
szellemi restségét vá-
dolja és elsősorban ab-
ban látja a pangás 
okait, hogy az emberek 
félnek az újtól, nem 
szeretnek gondolkozni, 
inkább a könnyű szóra-
kozást keresik. Truffaut 
pedig más helyütt arról 
panaszkodik, hogy az Üj 
hullám alkotóinak nem 
lett volna szabad komp-
romisszumot kötni ök, 
felhígít a,ni soraikat, ró isi 
forgatókönyvírókat, be-
futott színészeket, film-
embereket befogadni 
maguk közé. 

A nyilatkozatok ar-
ról tanúskodnak, hogy 
a Nouvelle Vague veze-
tői sem látják eléggé 
világosan és mélyen a 
válság okait, s ezeket 
lényegében rajtuk kí-
vülálló objektív körül-
ményekben, technikai, 
kereskedelmi tényezők-
ben keresik. Nyilatko-
zataik érdekessége te-

hát nem annyira abban 
kereshető, amit monda-
nak, hanem inkább ab-
ban, ami ezekből a 
hozzászólásokból hiány-
zik. S éppen ez a hiá-
nyosság hangsúlyozza a 
jelentőségét bizonyos 
visszatekintésnek. Néz-
zük meg, hogyan látják 
ők maguk ma, néhány 
esztendő távlatábólmeg-
újításl mozgalmuk ere-
detét, célkitűzéseit és a 
megvalósulást. Amikor 
nyilatkozataikból eze-
ket a részeket idézzük, 
nem csupán a históri-
kum kedvéért tesszük, 
hanem azért, mert ön-
lelepűlező vallomásaik 
sokat mondanak a je-
lenlegi zsákutca megha-
tározóiról. 

A TUDATOS 
-IMPROVIZÁLÁS-... 

A N. V. alkotóinak 
általános íilmszemléle-
tét híven fejezik ki Go-
dard szaval: -A film-
művészek két nagy cso-
portra oszthatók. Az 
egyik oldalon ott talál-

juk Eisenstein és Hitch-
cock mellett azokat, 
akik előre megírják az 
egész filmet. Tudják, 
mit akarnak, minden a 
fejükben van és ezt pa-
pírra is vetik. Maga a 
forgatás már voltakép-
pen csak gyakorialti 
megvalósítása az elkép-
zelésnek. Ennek során 
olyasvalamit kell létre-
hozni, ami a lehető leg-
jobban hasonlít az el-
képzeléshez. A másik 
oldalon Rouchék álla-
nak, akik nem tudják 
pontosan, mit is fognak 
csinálni, és egyre kutat-
nak. Náluk a film ép-
pen ezt a kutatást tük-
rözi. Tudják, hogy va-
lahová majd csak ki-
lyukadnak, de nem tud-
ják pontosan, hová.-

Ismeretes, hogy az Üj 
hullám alkotói többször 
a második irányzat mel-
lett foglaltak állást. A 
francia filmgyártásban 
Astruoot vallották mes-
terüknek, aki elsőnek 
hirdette a -kamera a 
kézben- elméletét, s 
nem véletlen, hogy az 



Oscar Werner és Jeanne Moreau a -Jules 6s Jim—ben 

új rendezők jelentős ré- le filmezési módszerét: értetődik, hogy Ilyen 
sze korábban dokumen- »Az .Utolsó leheletig' munkamódszer mellett 
tumíilmeket készített, című filmemnél éjszaka a döntő tényező az imp-
Minden a dokumentó- virrasztva írtam meg a rovizóció, a rögtönzés, a 
ció, az előre megírt másnapi forgatás anya- pillanatnyi hangulat, 
story csak eltávolít az gát, a ,Kiskatoná'-nál (Légkör tükrözése. A ren-
igazságtól, gyengíti a reggel, ,A nő az nő'-nél dezők nyilatkozataikban 
mondanávailó meggyőző pedig a stúdióban, for- nem egy konkrét példán 
erejét. Godard így írja gatás közben.* Magától mutatják meg, hogyan 

Jelenet a -Cléo 5—7-lf* című fUmbil 



Jean-Paul Belmondo -Az a 
blzonyoi La Hocca- című 

filmben 

születtek filmjeik egyes 
mozzanatai, s nemegy-
szer éppen a legemléke-
zetesebbek forgatás köz-
ben, hogyan alakult ma-
ga a cselekmény is a 
film elkészítése során. 
Látszólag csupán mód-
szerről van szó, a való-
ságban azonban ez a 
módszer messzemenő el-
vi következményekkel 
jár. Híven tükrözik ezt 
Godard szavai: -A film 
nem más, minit vázlatok 
sorozata: hagyni keli az 
emberekét, nem sza-
bad őket túl hosszan 

Jelenet -Az aranyszemű 
lány* című fllmbSl 



szemlélnünk, töprenge-
nünk, mert ha ezt tesz-
szük, végül nem értünk 
meg semmit.-

DOKUMENTÁLÁS, 
NEM 

ÁLLÁSFOGLALÁS 
Az effajta elszólások 

irányítják rá valójában 
a figyelmet a jelenlegi 
válság lényegére. S 
hadd utaljunk itt Ray-
mond Durgnatnak, az 
angol Films and Fil-
ming egyik legutóbbi 
számában a francia 
filmmel foglalkozó cik-
kére. Durgnat leszögezi, 
hogy >-a válság gyökere 
a N. V. eszmeietlensége, 
a politikai és morális 
problémák tudatos el-
vetése, az állásfoglalás 
megkerülése.- Mit is 
mond Chabrol nyilatko-
zatában egy konkrét 
példa kapcsán: "Az 
ember egész sor dalgdt 
megállapíthat, sajnál-
kozhat is fölötte, de 
nem ítélkezhet, kije-
lentvén: ezek az embe-
rek elvetendők. Szá-
momra felfoghatatlan, 
hogy egyes emberek 
mások fölött pálcát tör-
jenek.- Vagy halljuk 
Godard-it: "A filmnek 
tunúbizonyságot kell 
tenni egy adott korszak-
ról. Szó eshet benne po-
litikáról is, de maga a 
film nem foglal állást 
politikailag. Az én ál-
lásfoglalásom abban ju-
tott kifejezésre, hogy 
amikor a N. V.-nak azt 
a szemrehányást tétiték, 
hogy az embereket csak 
ágyakban mutatja meg, 
én olyan embereket! áb-
rázoltam (ti. ,A kiskato-
ná'-ban), akik politizál-
nak és nincs idejük az 
ágyba feküdni. Ezért 
olyan hőst választottam, 
aki csupa probléma. 

Nem tudja őket megol-
dani, de fel tudja őket 
vetni. Ami pedig a za-
varosság vádját illeti, 
mivel filmem zavaros 
korszakról szól, ezt kel-
lett tükröznie.-

Durgnat a konkrét 
helyzetből kiindulva 
elemzi ennek a szemlé-
letnek a kialakulását, a 
N. V. vajúdásának, szü-
letésének és első diada-
lainak esztendeit, 1058— 
1961-et. Ezek az évek 
az ailgíri háború, a po-
litikai és morális zűr-
zavar, a bizonytalanság, 
a (terror esztendei, ami-
kor az emberek sohasem 
tudják, mire ébrednek 
másnap reggel, írja. Ér-
dekes tünet, folytatja, 
és föltétlenül a N. V. 
előzményének, szerves 
előkészítéisének tekint-
hető, hogy míg 1945 
után az amerikanizmus 
a filmen keresztül nem 
tudott betörnli Francia-
országba, addig ezekben 
az években az amerikai 
feketefilmek, az erotika 
és az erőszak dicséretét 
zengő művek valóságos 
tort ültek. A régi, ha-
gyományos francia film-
iskola legjobb művelői 
nem érttették az új 
helyzetet, nem tudtak és 
nem is mertek hozzá-
nyúlni. Ekkor jelentke-
zett a polgári intellek-
tueleknek az a csoport-
ja, akik elméletileg már 
régebben foglalkoztak a 
filmmel, széles körű is-
meretekre teltltek szert, 
s most elérkezettnek lát-
ták az időt, hogy tudá-
sukat gyakorlatilag is 
alkalmazzák. Nem vé-
letlen, hogy az első al-
kotók javarészt olyan 
gazdag polgári ifjak, 
akik első vállalkozásai-
kat saját pénzükből fi-
nanszírozzák. A morális 
közönyre mi sem jel-

lemzőbb, mint az Üj 
hullám egyik legrepre-
zentatívabb művének, 
az "Utolsó leheletig— 
nek a témája A törté-
net hőse nihilizmusában 
odáig megy, hogy sem-
miféle bűntudatot nem 
érez, amikor meggyilkol 
egy rendőrt, de már az 
is közömbös számára, 
amikor a rendőrök őt 
lövik le. S amikor sze-
retője kiadja üldözői-
nek, nem az árulást! ki-
fogásolja tettében, ha-
nem cselekedetének lo-
gikátlanságát. Ettől a 
morális közönytől egyet-
len lépés a teljes poli-
tikai közöny. Ez nyilvá-
nul meg Godlard másik 
filmjében, "A knskato-
ná—ban, ahol a határok 
voltaképpen (teljesen el>-
mosódnak az OAS és az 
algíri szabadsághősök 
között, s a film mon-
danivalójának lényege a 
kínvallatásokra való 
pszichológiai reagálás 
ábrázolásában merül ki. 

Az effajlta "dokumen-
tális- ábrázolás veszé-
lyei nyilvánvalóak. A 
kérdés azonban sokkal 
bonyolultabb, mert az 
is kézenfekvő, hogy a 
szinte kizárólag polgári 
környezetben játszódó 
filmekben a szenvtelen 
dokumentálás is renge-
teg mélységesen lelep-
lező tényit hoz a felszín-
re. Így fordulhatott elő 
az, ami Chabrol "Házi-
asszonyok- című film-
jével történt. A film 
valójában fasiszta lég-
kört terjeszt, s ezt a 
marxista kritika egyön-
tetűen megállapította. 
Ugyanakkor hűséges, 
képtezerű dokumentu-
mokat nyújt a jobbol-
dali fasiszta fiatalság-
ról. Ezért szélsőjobbol-
dalról kommunistaság-
gal vádplták. S hogy a 



Jean-Paul Belmondo és Jean 
Seberg az -Utolsó leheletig-

clmü Godard-fllmben 

zűrzavar teljes legyen, 
maga Chabrol azt állí-
totta filmjéről, hogy az 
ugyan nem kommunis-
ta, de mélységesen mar-
xista. A fent elmondot-
taknak tulajdonítható, 
hogy a francia kor-
mány a N. V, egész sor 
filmjét betiltotta és kü-
lön megakadályozta kül-
földön való terjesztésü-
ket, mivel azok rossz 
fényit vetnek a frandia 
közállapótokra. 

De ha a N. V. szüle-
tése nem választható el 
az akkori idők (társadal-
mi-politikai körülmé-
nyeitől, a jelenlegi pan-
gás és megtorpanás sem 
függetleníthető az álta-
lános helyzettől. Azok-
nak, akiknek 1958—61 
között rendetlenségre, 
zűrzavarra volt szüksé-
gük, hogy fölszámolják 
a IV. Köztársaságot, 
azoknak ma rend kell. 
S ezzel beteljesül aNou-
velle Vague sorsa, mely 
a politikai és morális 
állásfoglalás kerülése 
folytán sohasem tudott 
gyökeret verni a töme-
gekben vagy a haladó 
gondolkozású értelmi-
ségben. 

AZ AMERIKANIZMUS 
FELÉ 

Érdekes és egyben 
rendkívül jellemző, hogy — 
az Oj hullám megkér-
dezett művészei miben 
látják a válságból ki-
vezető utat. -Utánoz-
zuk Hitchcockot!" — 
kiált fel Truffaut, és 
hozzáteszi: -Ha meg-

gondoljuk, hogy a film 
a szóles tömegeknek 
szóló művészet, akkor 
tudomásul kell vennünk 
azt is, hogy olyan fe-
gyelmezetten kell dol-
goznunk, hogy filmjeink 
teljesek, kidolgozottak 
legyenek. Azért említem 
meg Hitchcockot, mert 
ő egyike azon kevés 
filmművésznek, aki min-
denkinek tetszik, a pél-
da tehát jó." S itt meg 
kell említeni, hogy nyi-
latkozatában Godard is 
elmondja, az eddigi 
gyakorlattal szemben 
legutóbb az -Éli az éle-
tét" című filmjét no-
vella és kész forgató-
könyv alapján készítet-
te el. S hozzáteszi még: 

-Belefáradtam az imp-
rovizálásba." Lényegé-
ben ugyanezt tükrözik 
Chabrol szavai is. 

A Nouvelle Vague te-
hát, úgy látszik, olyan 
-kommandó-harci egy-
ség", mely véglegesen 
beolvad a nagy nyugati 
filmhadsereg zömébe. 
Nem találtak utat a né-
zők tömegeihez, s most 
föladják különleges mód-
szereiket ds, túllépnek a 
pusZtla dokumentáláson 
és — mint a jelek mu-
tatják — példaképül 
nem a megújuló, lírai 
mondanivalójában gaz-
dagodó olasz és angol 
realista kísérletekhez fo-
lyamodnak, hanem — 
Hollywoodhoz. 

Juliette Maynlel és Claude 
Cerval az -Unokatestvérek" 

című filmben 


