
Alaín Tanner 
és a megújuló svájci filmművészet 
Amíg a forgalmas zürichi tér ele-

gáns mozijában a magyar filmhét 
filmjei peregtek, néhány utcával ar-
rébb egy másik moziban svájci fil-
met hirdettek. Jegyet váltottam. A 
terem zsúfolásig megtelt. Ez itt rit-
kaság. (Egy jegy ára öt és fél frank: 
negyven forint). A közönség főleg 
fiatalokból állt. Élvezték a filmet. 

A film, Aiaán Tanner: „Le Re-
tour d'Afrique" (Visszatérés Afriká-
ból) című műve valóban jó. Gondo-
latébresztő, nyugtalanító, érdekes. Ez 
nem lepett meg, hiszen a svájci film-
művészetről éppen Alarm Tanner mű-
ködése folytán már néhány éve, pon-
tosan 1969—70 óta elismerően ír a 
nemzetközi kritika; szakembernek il-
lik tudnia, hogy a genfi műtermek-
ben a svájci határokon túlmutatóan 
figyelemre méltó történik: születő-
ben van egy sajátos problematikájú 
svájci filmművészet De hogy ezt a 

filmművészetet a svájci, mi több: a 
barátságtalan zürichi közönség is 
jól fogadja, élvezi, szereti, jegyet vált 
hozzá a moziba: ez meglepett „Mű-
vészfilm" és „közönségfilm" között 
dúló itthoni csaták ismeretében erre 
alig számítottam. 

Svájcban 1924 óta folyik rendszeres 
játékfilm-gyártás; az ötvenes évek 
végéig a zürichi Praesens filmválla-
lat készített évente két-három, a 
háború alatt tíz-tizenkét egész mű-
sort betöltő játékfilmet. Ezek egyi-
ke-másika nemzetközi sikert is ara-
tott — (Leopold Lindtberg: Az utol-
só pillanat, 1945) — de a filmgyár-
tás egészének helyi jellege általában 
nem változott. Az ötvenes években 
aztán a nemzetközi konkurrencia el-
nyelte, megszüntette ezt a — mint 
említettük — főleg német nyelvű 
filmgyártást Lindtberg visszatért 
szülővárosába, Bécsbe színházi ren-
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Alain Tanner filmje: A szalamandra 

dezőnek. A legjobb svájci rendezők 
és színészek külföldre szerződtek. 
(Bernhard Wicki, Maximilian Schell, 
Maria Schell). Az önálló svájci 
nagyj átékfilmgyártás a hatvanas 
évekre szinte megszűnt. 

Ekkor lépett színre Alain Tanner 
és két barátja: Michel Soutter és 
Claude Goretta. A genfi televízió 
rendezőiként több társukkal filmvál-
lalatot alapítottak és a tévé, vala-
mint a szövetségi kormány anyagi 
hozzájárulásával játékfilmeket kezd-
tek készíteni. 1963 óta ugyanis tör-
vény gondoskodik a filmművészet ál-
lami támogatásáról. Azért éppen 
Genfben indult fejlődésnek az új 
svájci filmművészet, mert a genfi 
tévéstúdió műszakilag elmaradot-
tabb, mint a zürichi, ezért szívesen 
ösztönzi filmszalagra fényképezett 
és így moziban is vetíthető műalko-
tások létrejöttét. Mindez persze 
csak az alapfeltétel. A lehetőség ki-
használásához művészek is kellenek. 
A művészek: Tanner és Goretta, 
mint annyi más svájci filmszakem-
ber, külföldön tanultak. De nem Pá-
rizsban, ahová a francia Svájc színé-
szei és rendezői a tanulóévekre ha-

gyományosan elzarándokolnak, hogy 
aztán a siker ottfogja őket — Michel 
Simon, Nicolas Gessner és mások —, 
hanem rendhagyó módon London-
ban, és éppen 1955—58 között, az 
angol filmművészet fellendülésének 
éveiben. Tanner és Goretta a Free 
Cinema mozgalom alapító tagjai, 
Lindsay Andersen, Tony Richardson, 
Karel Reisz barátai. Tanner és Go-
retta egy sikeres húszperces, 16 m m -
es dokumentumfilmet is forgattak 
Londonban a Piccadilly Körtér éjsza-
kai életéről. (Nice Time, 1957.) Meg 
lett volna a lehetőségük az angliai 
letelepedésre, ö k azonban hazatér-
tek. Elhatározták, hogy hazájukat 
szolgálják, a svájci nézőnek, sajáto-
san svájci társadalmi problémákról 
készítenek filmeket. Először ők is 
irodalmi hagyományokhoz nyúltak: 
Tanner a nagy francia—svájci klasz-
szikusról, Ramuz-ról készített doku-
mentumfilmet (1960), Goretta pedig 
Ramuz egy elbeszélését, az 1909-ben 
írott Jean-Luc persecuté-t (Az üldö-
zött Jean Luc) vitte rövidfilmre 
(1965). 

Az új korszak első nagyjátékfilm-
jét időrendben Michel Soutter ren-



dezte 1967-ben: La lune avec les 
dents. Érmek még csak szerény kri-
tikai sikere volt. Aztán 1968-ban el-
készült Alain Tanner első nagyjá-
tékfilmje, a Charles élve vagy halva. 
Az 1969-es cannesi fesztiválon feltű-
nést keltett; Bán Róbert ezt a ma 
is érvényes tömör jellemzést* küldte 
Cannesból a Filmvijágnak: „A prog-
ram talán 1 egjóbb'^fjlmje, de min-
denesetre legnagyobb meglepetése a 
svájci bemutató v o l t . . . A történetet 
Tanner rendkívül finom, éles humor-
ral, sok érzéssel, de minden szenti-
mentalizmus nélkül, a maga teljes 
groteszk ségében tárja fel, pontos és 
feszes előadásmódban, kitűnő stílus-
érzékkel." (1969. 13. sz.) Ugyanezen 
a fesztiválon a nagydíjat Tanner ba-
rátja és londoni tanulótársa: Lindsay 
Anderson nyerte el (Ha ...). 

A Bianco e Nero című tekintélyes 
római szakfolyóirat 1970. első szá-
mában közölte a Charles élve vagy 
halva forgatókönyvét, ami a nemzet-
közi szakmai elismerés tényével 
egyenlő. Tanner ekkor elmondta a 
vele beszélgető olasz kritikusnak, 
hogy ideálja a társadalmilag elköte-
lezett angol filmrealizmus; Godard-t, 
Fellinit csodálja, de nem kedveli; a 
divatos „nagy nevek" közül Anto-
nioni Kiáltás-át szereti. A haladás 
híve, de idegesíti a kontesztáció di-

vatáramlata, éppen ment sokak szá-
mára divat. Tanner szerint egy mű-
vésznek azt a világot kell ábrázol-
nia, amelyet ismer, amelyben szüle- " 
tett és él; ezt a világot pedig úgy 
kell bemutatnia, hogy a nézők ma-
gukra ismerve, megváltozni igye-
kezzenek. Tanner szerint Svájc biz-
tonságos falak mögé zárkózott, vál-
tozásoktól félő ország, melyet már 
nem is annyira lakóinak erkölcse és 
demokratizmusa, mint'inkább a ha-
tárok jelképes páncélszekrénye véd. 
Svájc demokratikus intézményei, 
mondja Tanner, a szó tizenkilence-
dik századi értelmében kiválóak, de 
ez ma már nem elég. Tovább kelle-
ne lépni. 

Ezeknek a gondolatoknak jegyé-
ben készülnek Tanner filmjei, szám-
szerint eddig három. Mint említet-
tük, a közönség rokonszenvvel, ér-
deklődéssel fogadta őket, üzenete te-
hát nem maradt a pusztába kiáltó 
szava. 

A Charles témája, hogy egy gaz-
dag genfi óragyáros, akinek nagyap-
ja még a Jura-hegyvidék anarchista 
szellemű vándoriparosa volt, egy 
jubileumi tévéinterjú hatására át-
gondolva életét, jólétének önző célta-
lanságát, megszökik éhből a jólétből 
és egy hegyi faluban egy bohém fes-
tő cimborájaként és szakács-minde-
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nesként él boldogan, mindaddig, 
amíg a fia ki nem nyomozza hollétét 
és be nem viteti egy elmegyógyinté-
zetbe. A rend helyreállt, a társadal-
mi egyensúly nem inog többé. -

A szalamandra (La salamandre) 
újságíró-hősei, saját bizonytalansá-
guknak és lelkifurdalásuknak, tár-
sadalmi nyugtalanságuknak tükre-
ként, a környezet és a nyomor ál-
dozatának képzelnek egy csavar-
gásra és semmittevésre hajlamos 
falusi lányt, aki belelőtt nagy-
bátyja vállába annak katonapuská-
jával és akinek ügyében ők most 
szenzációs riport reményében nyo-
moznak. Bár a lány nem az a tár-
sadalmi lázadó, akinek képzelték, mi -
vel valóban szegény sorsú, népes 
családból menekült a városba, ahol 
valóban a kiszolgáltatottak életét éli 
— egy húsüzemben hurkákat tölt — 
rádöbbenti a két férfit a társadalom 
valóban létező ellentmondásaira, a 
polgári képmutatás groteszkségére és 
arra, hogy ez ellen valamit tenni kel-
lene. A Visszatérés Afrikából (Le 
retour d'Afrique) fiatal házaspárja 
— a férfi kertészlegény, az asszony 
bolti elárusítónő — arról ábrándo-
zik, hogy Afrikába megy, új áldoza-
tos életet élni. Mindenüket eladják, 
mikor is az utazás az utolsó pilla-
natban meghiúsul és ők otthon ma-
radnak a genfi külváros bontásra 
ítélt rozzant bérkaszárnyájában, a 
bútor nélküli lakásban. Barátaiknak, 
akiktől ünnepélyesen elbúcsúztak, 
szégyenlik bevallani, hogy el sem 
utaztak; bezárkóznak hát lakásuk-
ba és a pár heti kényszerű száműze-
tésben felfedezik egymást, az irodal-
mat, a költészetet, a végén megvál-
tozva, tettekre készen, türelmetle-
nül térnek vissza az addig unt gen-
fi hétköznapokba. „Visszatértek Af -
rikából." De vajon megoldás-e ez? 

Tanner e három témát ellenállha-
tatlan humorral, a hibákat meg nem 
bocsátó emberi derűvel, kiváló ren-
dezői tudással dolgozza fel. Igen jók 
színészei: a Charles-ban Francois Si-
mon, a nagy Michel Simon fia; a 
Szalamandrában Jean-Luc Bideau 
és Jacques Denis. Tanner maga írja 
filmjeit, írói ambícióval és tehetség-
gel. A Charles forgaTókönyvének el-
ső lapján ez olvasható: ..történik a 
legközelebbi jövőben." Utolsó mon-
datai pedig, amelyeket Charles a 

mentőkocsiban olvas fel a két ápo-
lónak, akik az ideggyógyintézetbe 
viszik^,a francia forradalom SainK 
Just-jét idézik: „Saint-Just szerint a 
boldogság új fogalom Franciaor-
szágban és a világon. Ugyanígy a 
boldogtalanság is. A boldogtalanság 
tudata feltételezi egy - másfajta, te-
hát boldog állapot létezésének lehe-
tőségét ... Vajon nem ez okozza-e a 
mi általános rossz közérzetünket?" 
Ez a néhány mondat nemcsak Char-
les, nem is Saint Just, hanem Tan-
ner üzenete. És amikor e töprengésre 
késztető bölcs szavakra az egyik 
ápoló türelmetlenül odafordul társá-
hoz: kapcsold be a szirénát, és a 
„vége" felirat közben ezt a vijjogást 
halljuk, amikor tehát a „normális" 
polgár szirénázással hallgattatja el a 
kellemetlen dolgokat odamondogató 
„bolondot", eszembe jutnak a hatal-
mas plakátok, melyeket a moziból 
kijövet a zürichi utcákon láthattam: 
„Es ist keine Schande, dass wir reich 
sind. Aber dass die anderen arm 
bleiben..." — (Nem szégyen, hogy 
gazdagok vagyunk. De az már igen, 
hogy mások szegények maradnak . . . ) 
Ilyen döbbenetes őszinteséggel talán 
még egyetlen társadalmi közösség se 
plakatírozta ki a maga lelkifurdalá-
sát. Ezt a lelkiállapotot, ezt a nyug-
talanságot érik tetten Alain Tanner 
és társai. 

Közülük, ha nem is Tanner szín-
vonalán, legfigyelemreméltóbb Mi-
chel Soutter. Soutter téma- és esz-
meköre szinte azonos a Tannerével: 
egy taxisofőr egyik pillanatról a má-
sikra leállítja taxióráját, felhagy a 
fuvarozással, és elkíséri utasát an-
nak zavaros szerelmi kalandjára. 
(James ou pas). Egy földmérő a nagy 
útépítés tervétől megbolygatott fa-
lucska lányainak fejét zavarja meg 
soha meg nem esett ábrándos törté-
neteivel, miközben ő maga is meg-
zavarodik attól, hogy e csöndes j ó -
létben tenyésző emberek milyen fel-
tétel nélkül vágynak valami újra, 
s hisznek el mindent azonnal. (A 
földmérők). Csak éppen az emberi 
kapcsolatok maradnak reménytele-
nül zavarosak, és megoldhatatlanok, 
pontosabban feloldhatatlanok. Sout-
ter irodalmibb ihletésű, adomázóbb 
kedvű, mint Tanner; kedveli a gro-
teszk humort, a meghökkentő szófor-
dulatokban gazdag képtelen dialógu-



sokat, de az ő tájai is a turisták Sváj-
cától különböző, mélabús ködös-esős 
tájak, a múltból ittmaradt rozzant 
házakkal, régimódi villákkal és 
„seldwylai" emberekkel. Ezeket az 
embereket hol az angol film könyör-
telenül leleplező realizmusával, hol a 
cseh filmek ironikus humorával áb-
rázolja a két rendező; talán első eset, 
hogy (a szovjet filmek kivételével) 
egy szocialista ország filmművészete 
egy tőkés országra hatott. Mert a 
csehek: Formán, Passer és mások 
hatása kétségtelen; Milos Formánt 
annyira tisztelik, hogy Milos-Film 
néven Meudonban filmkészítő mű-
helyt is alapítottak a legfiatalabb 
nemzedék rendezői. Gonseth, Reus-
ser és mások filmjei már itt készül-
tek. 

A németül és olaszul beszélő 
Svájcban is készült néhány játék-
film, főleg az említett 1963-as film-
törvény hatására. Az olaszul beszélő 
ticinói filmek a neorealizmus nagy 
hagyományait idézik. (Bruno Soldini: 
Határmenti történet.) A németül be-
szélő filmek többnyire a német exp-
resszionizmus hatását éreztető, kicsit 
ómódian érzelmes, jelképekben bő-
velkedő mesék. (Victor Rutz: Ruzo: 
Georg Radanowicz: Alfréd R. stb.) 
A németül beszélő Svájc filmesei kö-
zött igen erős a képzőművészet, fő-
leg a svájci festészet hatása, olyany-
nyira, hogy kiváló képzőművészek 
maguk is rendeznek rövidfilmeket, 
(például a jeles berni szobrász Bern-
hard Luginbühl), a zürichi iparmű-

vészeti iskola filmtanszakán pedig 
úgyszólván kötelező hagyomány a 
rajzfilm-készítés. Éppen zürichi tar-
tózkodásom idején nyílt meg egy ki-
állítás a növendékek festményeiből, 
s ezen a kiállításon, a kiállítás kata-
lógusához tartozó kiállított tárgyként 
óránként levetítették az if jú festők 
öt-hatperces rajzfilmjeit is. Ez az ér-
dekes kezdemény feltétlenül gyümöl-
csözni fog. A nagy tehetségek azon-
ban a németül beszélő Svájcban 
egyelőre váratnak magukra; Bern-
hard Wicki német cégek számára 
rendez (Das falsche Gewicht; Hamis 
súly), Maximilian Schell pedig sváj-
ci tőkével készült első filmjét Buda-
pesten, a MAFILM műtermeiben ren-
dezte Turgenyev Első szerelem című 
regényéből. Abban a messzi Magyar-
országban, amit a Földmérők geodé-
tája oly ábrándosan füllentve emle-
get, mondván, hogy szép idők vol-
tak, amikor ő Magyarországon vadá-
szott . i . 

1967-től napjainkig 14 rendező 21 
nagyjátékfilmjét tartják nyilván a 
zürichi Filmzentrum katalógusai. Ha 
ehhez hozzávesszük az ez idő során 
készült száznál is több dokumentum-
filmet, köztük Kurt Gloor, Frédi Mu-
rer, Erwin Leiser, Claude Champion 
egyórás alkotásait: bizonyosra ve-
hetjük, hogy a svájci filmművészet-
nek az elkövetkező évtizedben mind 
a hazai közönség, mind pedig a nagy-
világ számára lesz mondanivalója. 
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