
MINDEN MARÁD A RÉGIBEN...!? 
(Párizsi filmlevél) 

A francia mozikban ismét teljes az 
üzem. S ha egy pillantást vetünk a 
párizsi vagy a vidéki lapok műso-
rára, máris megállapíthatjuk, min-
den ott folytatódnék, ahol néhány 
hete abbahagyták. Mintha éppen 
csak holmi „technikai üzemzavar" 
szakította volna félbe egy időre a 
vetítést. A műsor jellege: átlagos 
francia és nemzetközi kommersz-
filmek és ritka kivételként, számbe-
lileg valóban jelentéktelen súllyal, 
a szürkeség és rutin végeláthatat-
lan tömegében egy-egy figyelemre 
méltó alkotás. 

A filmtől persze nem is várható, 
hogy néhány hét után valami telje-
sen újjal, mással jelentkezzen. Eb-
ből a szempontból a műfaj ismét 
súlyos és látványos vereséget szen-
vedett legfőbb vetélytársával, a TV-
vel szemben. Mert az — amikor 
dolgozott — valóban világra szóló 
szenzációkkal ismertette meg ripor-
tázsaiban nézőit. Azon nem lehet 
csodálkozni, legfeljebb rezignált 

sajnálkozással kell tudomásul ven-
ni, hogy a mozik műsora nem válto-
zott. De nem változott — legalább 
egyenlőre — a francia film kon-
strukciója, programja, funkciója 
sem. Ha egy pillantást vetünk az 
előkészületben levő vagy forgatás 
alatt álló filmekre, akkor konklúzió-
ként megállapíthatjuk: az egész 
francia filméletben nyoma sincs az 
elmúlt hetek lázas válságának, min-
den maradt a régiben. Sőt, pontosab-
ban megfogalmazva: megmaradt az 
elavult, a túlhaladott. 

Pedig közben történt egy és más. 
Nemcsak a vetítés szünetelt hetekig, 
megállt a termelés is. A cannes-i 
fesztivál, mint ismeretes, világbot-
ránnyá fajult, majd május végén 
Suresnes-ben A Nemzeti Film- és 
Fotoiskola hallgatóinak és a CGT 
kezdeményezésére tanácskozásra ül-
tek össze a francia film legjobbjai, 
hogy megújítsák mesterségüket. 
Ezerkilencvenketten vettek részt a 
tanácskozáson, és nem is akárki. 
Sem irányzati, sem nemzedéki prob-
lémák nem választották el az alkotó-
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kat. „Vezérkar"-t választottak, 
amelyben Louis Malle-tói Carné-ig, 
Chabrol-tól Le Chanois-ig, Lelouch-
tól Allio-ig, Monet-tói Resnais-ig ott 
volt úgyszólván mindenki, aki a mai 
francia filméletben számít. A „Ve-
zérkar" 19 javaslat alapján dolgozta 
ki azt a platformot, amely lényegé-
ben a francia film — a termelés, az 
irányítás, az elosztás — teljes művé-
szi és strukturális megújítását köve-
teli. A francia filmművészet tehát 
egységes a jelen elutasításában és az 
ú j akarásában. Hogy követeléseiből 
mennyit tud megvalósítani, az ter-
mészetesen elválaszthatatlan a f ran-
cia fejlődés általános irányzatától. S 
ha egyenlőre minden a régiben ma-
rad a film területén, ez is egyik jel-

zője annak, hogy a jelenlegi kor-
mányzat valójában nem kíván vál-
toztatni a fennálló helyzeten. 

Vessünk ezekután egy pillantást a 
filmekre. Figyelmet érdemel néhány 
mű, amelyet most bizonyos mérték-
ben más szemmel is értékelhetünk, 
mint a májusi válság előtt. Túlzás 
volna azt állítani, hogy ezek előre 
felvetették a lappangó problémákat. 
Tagadhatatlan azonban, hogy olyan 
problematikát érintettek, vagy azt 
a légkört érzékeltették, amely a tör-
ténelmi napokat jellemezte. Elsőnek 
hadd említsük Cayatte f i lmjét: A 
mesterség kockázatai-1. Korábbi be-
számolónkban már említettük, a 
kritika is jól fogadta. Két hónappal 
ezelőtt csak érdekes társadalmi bírá-
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latot, feszültséget teremtő sztorit 
láttak benne. A mai néző előtt azon-
ban már nyilvánvaló, hogy Cayatte 
filmjével, amely egy vidéki iskolá-
ban játszódik, a francia társadalom 
egyik legelavultabb struktúráját, a 
közoktatást vette célba. Kitűnően 
érzékeltette azt a retrográd légkört, 

a túlhaladott viszonyokat, amelyek 
valósággal szülik a konfliktusokat. 

Régi mester műve, Marcel Carné 
alkotása, Az i f j ú farkasok, amely a 
nálunk is bemutatott Éretlen szí-
vekhez hasonlóan a konzum-társa-
dalom ifjúságának elhagyatottságát, 
kiábrándultságát és elvadulását 
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alkotása hiteles és meggyőző. Végül 
nem tekinthető véletlennek, hogy a 
francia moziik fokozódó sikerrel 
játsszák Jósé Giovanni alkotását, A 
ragadozó-1, amely Lino Ventura fő-
szereplésével egy katonai diktatúrá-
ban élő latin-amerikai állam erő-
szaktól terhes légkörét eleveníti 
meg. 

A műsoron szereplő filmek közül 
meg kell említeni Alain Robbe-
Grillet legújabb művét, a francia— 
csehszlovák koprodukcióban készült 
Az ember, aki hazudik című alko-
tást. A francia új regény kiemelkedő 
egyéniségének ez a harmadik filmje, 
és a kritika szinte egyöntetű annak 
elismerésében, hogy ez a legsikerül-
tebb. Maga Robbe-Grillet így hatá-
rozta meg filmje alapproblémáját: 
„Hősömnek az a drámája, hogy nem 
hisznek neki. Nem hiszik el történe-
teit, s ő mindenre kész, hogy meg-
győzze a kételkedőket. Létének az ad 
értelmet, higgyenek neki. Nem az, 
hogy az igazat mondja. Filmem az 
őrült királyok hagyományaihoz nyúl 
vissza, Hamlethez, Pirandello IV. 
Henrikéhez, Borisz Godunovhoz és 
Strindberg XIV. Henrikjéhez. Az 
őrült az, aki nem fogadja el mások 
objektív igazságát. A maga igazsá-
gának megszállottja, azt akarja min-
den áron rákényszeríteni másokra." 

Kedvező kritikákkal dicsekedhet 
Jean Aurél korszerűsített nagy ro-
mantikus szerelmi története, a Ma-
nón 70, amely szereplőgárdájában 
olyan neveket sorol fel, mint Cathe-
rine Deneuve, Samy Frey, Elsa Mar-
tinéin és Jean Claude Brialy. Ízlé-
sessége, választékos eszközei és igé-
nyes részletmegoldásai miatt sikerre 
tarthat számot, a mondanivalójában 
egyébként nem nagyigényű új Chab-
rol film is A Korinthos felé vezető 
út. A sikerben oroszlánrésze van a 
kitűnő szereplőgárda élén csillogó, 
bájos és ellenállhatatlanul tehetsé-
ges Jean Se bércnek. 

íme ezt nyújtja a francia film 1968 
nyarán nézőinek. Nem nagyon sok, 
de ennél több — s ezt maguk az al-
kotók tudják a legjobban — nem is 
várható. 
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igyekszik érzékeltetni. A harmincas 
évek nagy realizmusának idős mes-
tere itt ismét stílusának megfelelő 
témára talált, kordokumentumszerű 


