
OSTROMÁLLAPOT 
Párizsi filmlevél 

Megkérdezték Costa-
Gavnas-t, a világsikerű 
Z, avagy egy politikai 
gyilkosság anatómiája 
című film rendezőjét, 
aki mellesleg a francia 
filmalkotók szövetségé-
nek elnöke, mi a véle-
ménye a francia film-
művészet jelenlegi hely-
zetéről. 

— 1968 májusa után 
azt hittem, robbanássze-
rű fellendülés követke-
zik. Nem következett. 
Nem hiszem azonban, 
hogy az alkotók a felelő-
sek ezért. Sajnos Fran-
ciaországban működik 
egy fékező mechaniz-
mus, aztán ott a cenzú-
ra és az öncenzúra. Ma-
gam elé képzelem egy 
francia producer arcát, 
amint Fellini Rómájá-

nak forgatókönyvét ol-
vassa . . . Nálunk nem 
találna rá anyagi fedeze-
tet. Bezzeg a gengszter 
és kalandfilmekre min-
dig van pénz. Szinte na-
ponta kapom az ilyen 

forgatókönyv-ajánla-
tokat Siralmas állapot. 

Costa-Gavrasnak, a Z, 
avagy egy politikai gyil-
kosság anatómiája er-
kölcsi és anyagi sikere 
után könnyebb a hely-
zete, mint az átlag fran-
cia filmművésznek. Meg-
engedhette magának azt 
a Franciaországban iga-
zán ritka luxust, hogy 
ismét politikai elkötele-
zettségű filmet készítsen. 
Legújabb műve, az Ost-
romállapot, egy meg 
nem nevezett latin-ame-
rikai országban játszó-
dik, ahol a szélsőbalol-
dali gerillák elrabolnak 

egy konzult, egy követ-
ségi attasét és egy titok-
zatos amerikai állampol-
gárt, aki látszólag egy 
politikailag semleges 
nemzetközi szervezet ré-
szére dolgozik, valójá-
ban azonban egyik moz-
gatója a különböző dél-
amerikai országokban 
bekövetkezett jobboldali 
hatalmi puccsoknak Az 
amerikai szakértőt Yves 
Montand játssza, s ez az 
első eset, hogy a mindig 
haladó szemléletű, ro-
konszenves hősöket ala-
kító Montand egy úgy-
nevezett „antihös" sze-
repét elvállalta. 

Mint ahogy a Z pon-
tosan meg nem nevezett, 
dél-európai országában 
mindenki felismerte a 
fasiszta ezredesek Gö-
rögországát, s az ott le-
játszódott közismert po-
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litáikad gyilkosságot, az 
Ostromállapotban sem 
nehéz azonosságot talál-
ni a néhány évvel ez-
előtt Uruguayban történt 
eseményekkel. A filmet 
Costa-Gavras Chilében 
forgatta, Santáagoban és 
Valparadsoban és egy 
fantasztikus sivatagiban, 
ahol az első világháború 
óta teljesen elnéptelene-
dett romvárasok állnak. 
Ezek a városok annak-
idején a salétromüze-
mek körül épültek, s 
minthogy a salétromter-
melés egyre kevésbé jö-
vedelmezett, lassanként 
kiürültek. 

Costa-Gavras az Ost-
romállapot forgatóköny-
vét Franco Solinas-sal 
közösen írta, aki pályája 
kezdetén a L'Unita és a 
Paese Sera munkatársa-
ként dolgozott, majd 

Jelenet az Egy jelentékte-
len rendőrtiszt című fllm-
bdl. Rendezd: Jean Lar-

rlaga 



Jelenet CIsude Faraldo: 
Themroc című filmjéből 

olyan jelentős filmek 
forgatókönyvei fűződtek 
nevéhez, mint Francesco 
Rosi: Salvatore Guliano, 
Pontecorvo: Kapo és Az 
algériai csata című mű-
vei. 

Costa-Gavrast a fran-
ciák egy sajátos új film-
műfaj, az úgynevezett 
„politikai film" megte-
remtőjeként tartják szá-
mon. A műfaj persze 
korántsem új, a rendező 
mindig tiltakozik is az 
ilyen megállapítások el-
len. 

— A politikai film ré-
gi múltra tekinthet visz-
sza — mondja. — Gyer-
mekkoromból emlék-





szem azokra a filmekre, 
amelyek bemesélték ne-
künk, hogy a zuluk fe-
kete vademberek és, 
hogy az indiánoknak 
egyetlen vágyuk, hogy 
megskalpoljanak bériün-
két. Ezek is politikai fil-
mek valtak. Valameny-
nyiünk szemléletét be-
folyásolták. 

Abban a gengszter és 
kalandfilm áradatban, 
amely egyre inkább el-
önti a francia filmpiacot, 
— s amelyre Costa-Gav-
ras is utal —, meghök-
kentő, milyen nagy 
számban találhatunk al-
kotókként pályájukon 
most induló, fiatal ren-
dezőket. Jean Larriga, 
az Egy jelentéktelen 
rendőrtiszt című bűn-
ügyi film rendezője 
1945-ben született. A 
Foglalkozása: kalandor 
alkotója, Cliaude Mulot 
1942-iben. És így sorol-
hatnánk tovább. Ezek a 
fiatalemberek meglehe-

Jelenet a Foglalkozása ka-
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dező: Claude Mulot 

tősen illúziótalanul, a 
helyzetet praktikus 
szemmel felmérve a 
könnyű ellenállás irá-
nyába teszik meg első 
lépéseiket, s mint a pél-
dák mutatják, a követ-
kezőket is. Aki pedig 
nem hajlandó elfogad-
ni a kommersz film-
gyártás és a kommersz 
életszemlélet jól jöve-
delmező szabályait, 
mint Claude Faraldo, 
hanem mindezeket fel-
rúgva, szinte arcul köpi 
a társadalmi elrendezés 
és ízlés etikettjét, a má-
sik kiúttalan szélsőséget 
képviseli. 

Faraldo büszkén hang-
súlyozza, hegy a fiatal 
filmrendezők többségé-
vel ellentétben nem pol-
gári, hanem szegény 
munkáscsaládból szár-
mazik. Huszonhat éves 

koráig maga is úgy élt, 
mint a többi szegény 
ember, a napokat szá-
molva a vasárnapi ebé-
dig és a nyári szabadsá-
gig. Végigélte az értel-
metlen robot és a fá-
radtság minden meg-
aláztatását. Első filmje, 
a Bof egy munkásról 
szol, aki fellázad a min-
dennapos munka dikta-
túrája ellen, ráébred, 
hogy neki is joga van a 
lustálkodásra. Második 
filmje, a Themroc hőse 
— a címszerepet Michel 
Piccoli játssza — ugyan-
csak munkás, akinek 
hírtelen „elege lesz min-
denből". Nincs kedve 
tovább tűrni a feljebb-
valói zaklatásait, megun-
ja a metrózást, az üzemi 
étkezdét, az ostoba mun-
kát. Hazamegy és vala-
miféle barlanggá alakít-
ja át lakását, ahonnan 
kizárhatja a külső vilá-
got. Kihajigálja az abla-
kon minden ingóságát, 
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és a saját húgával sze-
relmeskedik. A zsaruk 
közbeavatkozása ellené-
re a szomszédok megér-
tik, hogy Thermoc-nalk 
van igaza, magúik is 
barlanggá alakítják át 
otthonukat és hátat for-
dítanak a világnak. 

Farai do romantikus 
anarchizmusa láthatják, 
nem kínál valami bizta-
tó, még kevésbé követhe-
tő perspektívát osztályá-
nak, amellyel mint mű-
vész teljes azonosságot 
vállal. Lázadó, megbot-
ránkoztató művészi ma-
gatartása mégis rokon-
szenvesebb, mint megal-
kuvó, beletörődő fiatal 
kollégáié. „A filmnek 
segítenie kell az embere-
ket — mondja —, hogy 
megszabaduljanak osto-
baságuktól, megszokása-
iktól, rutinjuktól. Arcul 
kell vágni őket! Fel kell 
ébreszteni öntudatukat! 
Nem pedig azzal próbál-
kozni, hogy tetsszünk 

nekik, s megnevettessük 
a nézőket a számukra 
hízelgő dolgokkal. Bor-
zadok a hízelgő művé-
szettől!" A nagy lapok 
kritikái meglepő terjede-
lemmel és komolysággal 
foglalkoznak Faraldo 
filmjével, dicsérik ab-
szurdba forduló nyers 
humorát, provokatív 
szenvedélyét. 

Az utóbbi időkben ke-
vés francia filmművész-
nek sikerült elnyernie a 
kritikusak és a közönség 
olyan egybehangzó elis-
merését, mint Francois 
Truffaut-nak legutolsó 
filmjével, az Amerikai 
éjszakával. Az amerikai 
éjszaka — mint a Film-
világ már beszámolt ró-
la — film technikai szak-
kifejezés, a nappal készí-
tett éjszakai felvételt je-
lenti. Truffaut a Bemu-
tatom önnek Pamélát 
című képzeletbeli, szok-
ványos filmtörténet és a 
forgatás valóságos ese-

ményéit szerkeszti egy-
be mulatságos atelier-
filrmmé, távolságtartó 
iróniával, szeretetteljes 
humorral és némi szkep-
ticizmussal. „Filmünk a 
filmkészítés himnusza" 
— nyilatkozott a rende-
ző. Ügy látszik, vannak 
himnuszok, melyeken 
nem csupán meghatódná, 
de mosolyogni is lehet. 
A francia kritikusok 
többsége az Amerikai 
éjszaikÁt Truffaut egyik 
legjobb, iha nem a leg-
jobb művének tartja. 
Véleményük szerint 
tötob ilyen filmre lenne 
szükség, hogy megszűn-
jék végre az állandó ost-
romállapot pszichózisa, 
melyet a gengszterfil-
mek dömpingjében 
a filmvászonról a né-
zőkre meredő revolver-
csövek felkeltenék. 

M. V. 


