
LÉLEKTAN ÉS REALIZMUS 
- K É T V J N V U Q A T I F I L M P R O B L É M Á I — 

A francia napi- és 
hetilapok mozirovatai — 
a szokásos hómérős, ne-
vető és síró kismalaco-
kat ábrázoló figuráikkal, 
ábráikkal még a nemré-
giben bemutatott műve-
ket osztályozzák, a kö-
zönség figyelmébe ajánl-
va Kafka—Orson Wel-
lies "Per—jét és Vittoiúo 
de Seta -Orgosolói ban-
diták—ját, Chabrol 
"Landrú—ját és Olmi, a 
nemrég felbukkant olasz 
rendező csillag alkotását, 
ám a mozirajongók fi-
gyelme már az ősszel be-
mutatásra kerülő film-
újdonságok felé irányul, 
amelyek —, ha az elő-
zetes sajtónak hinni le-
het — érdekes élményt 
ígérnek. Mindenekelőtt 
két alkotást előz meg 
fokozott kíváncsiság és 
várakozás, de Sica-nak, 
Sartre immár világhí-
res darabjából készült 
»Altonai foglyok- című 
filmjét, és Rossellini— 
Gruault—Jean—Luc Go-
dárd: "A karabélyosok« 
című filmjét. 

Az "Altonai foglyok-
nak érdekességét az il-
lusztris szerzőpáiron, 
Sartre-n és de Sicá-n, 
valamint igen rangos 
szereplőgárdán: — So-
phia Loren, Robert 
Wagner és Maximilian 
Schell játsszák a fősze-
repet — a film témájá-
nak hallatlanul aktuális 
volta biztosítja. De Sica 
a nácizmus lélektanát 
elemzi egy fasiszta csa-

- Iád életének tükrében, 
ahol híven a sartre-i 

dramaturgiához, minden 
"Zárt a j tók" mögött tör-
ténik, s az egymást 
gyötrő, de egymástól el-
szakadni képtelen ala-
kok joggal érzik úgy, 
hogy "a pokol: a töb-
biek". Az "Altonai fog-
lyok" főhőse egy náci 

tömeggyilkos, akit csa-
ládja tíz esztendőn ke-
resztül rejteget a fele-
lőssógrevonás elől, s aki 
tudomást sem véve a 
történelem változásairól, 
önmagában őrzi azt az 
elavult és elembertele-
nedett náci "öntudatot", 

Maximilian Schell az "Al-
tonai foglyok—ban 



amely tömeggyikolásra 
késztette, s amely most 
a revans-szellemben éli 
ki magát. 

AmJg az -Altomai fog-
lyok* iránta érdeklődést 
mindenekelőtt az előze-
tes színpadi siker és a 
f i lmre szövetkezett mű-
vészgárda táplálja, -A 
karabélyosok* iránti vá-
rakozás elsősorban 
Jean-Luc Gődterd, az ú j 
hullám egyik legjelentő-
sebb úttörője és egyéni-
sége, ú j f i lmjének szól. 
Godard -Kifulladásig* 
című f i lmje nagy sikert 
aratott. - A kis katona* 
című művét pedig a 
cenzúra két éven át él-
zártai a nagy nyilvános-
ság elől ós csak most 
kerülhetet t bemutatásra. 
Ű j alkotásáról Godard 
így nyilatkozik: -Ennek 
a filmnek nincs reális 
színhelye, bárhol ját-
szódha t ik . . . Nem sza-
bad elfelejteni, hogy a 
mai filmnek, jobban 
mint valaha, szem előtt Sophia Loren éa Maximilian Schell (-Altonai foglyok*) 

Jean Luc Godard: -A karabélyosok* 



kell tartania, s általános 
el járásként alkalmaznia 
Brecht a m a gondolatát: 
„A realizmus nem való 
dolgokat mutat meg, ha-
nem azt, hogy milyenek 
a dolgok a valóságban.' '" 
Godiard szatirikus hang-
vétellel ábrázolja e film-
jében az öntudatlan, 
magát a fensőbbségnek 
már-már beidegzett ösz-
tönszerűséggel alávető 
kisember komikus tehe-
tetlenségét és kiszolgál-
ta tot tságát Mint a ren-
dező maga mondotta el 
nyilatkozatában, f i lmje 
mondanivalóját általá-
nos érvényűnek szánja, 
•»hősei akár pápuák, 
akár lozere-i béresek, 
akár bolíviai indiánok, 
akár a cári Ukra jna mu-
zsikjai is lehetnének". 

E filmek is azt mutat-
ják egyébként —, amit 
különben a készülő fil-
mek általában jelez-
nek: mintha a pszicholó-
giai film ismét felül-
kerekedne és hát térbe 

Jelenet »A karabélyosok— 
ból 

Lk , 
Sophia Loren 

("Altonal foglyok") 

szorítaná a közelmúlt 
uralkodó filmtípusát: a 
kalandfilmet. A külön-
böző témákban, módsze-
rekben és műfajokban a 
rokon éppen a lélektani 
elemzés igénye, bár ez 
a lélektani realizmus 
szakit a közelmúlt rész-
letező kis-realizmusával. 
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