
Rekviem a francia filmért 
Találomra elővettem a budapesti 

mozik augusztus második hetére 
szóló műsorát. Végigböngésztem: 
nyolc francia filmet találtam, közü-
lük is három olasz koprodukcióban 
készült, s az egyetlen igazán megra-
gadóan és hatásosan művészi alko-
tást, A megalkuvót, Bertoluccinak 
köszönhetjük. A többi megelégszik 
a szépen fényképezett, szellemes, 
olykor pikáns dialógusú, többnyire 
nagyágyúkat felvonultató, „fogyasz-
tói-társadalmi" környezetben játszó-
dó, nem túlságosan ötletes krimi — 
vagy háromszög-történetek, illetve 
szinte semmitmondó, melodramati-
kus vagy humoros életképek tálalá-
sával. S ez bizony szomorú mérleg. 

Szomorú, mert egykor szinte extá-
zisba estünk erre a két szóra: fran-
cia film. Meg is volt rá minden 
okunk. Hiszen ezt a művészeti szfé-
rát hosszú időre fogalommá avatta 
René Clair, Autant-Lara, Marcel 
Carné — utóbbinak még a szöveg-
íróját (Prévert), zeneszerzőjét (Koz-
ma József) és díszlettervezőjét (Trau-
ner Sándor) is számontartjuk! A 
nagy öregek témái, módszerei, szí-
nészei természetesen a második vi-
lágháború sebeiből kigyógyuló és ro-
hamos fejlődésnek induló társadal-
mi közegben fejleszthetetlennek bi-
zonyultak. Üj utakat kellett törni, s 
némi üresjárat után, 1958-ban úgy 
tetszett: méltó, a korhoz szóló, a kor 
nyelvén beszélő utódok biztosítják a 
francia filmhatalom fennmaradását. 
Az ekkor megszülető Üj hullám 
minden szempontból valóban újat, 
sosemvoltat hozott, minden várako-
zást felülmúlva és a kezdetben két-
kedő konzervatív kritikusoknak is a 
torkára forrasztva az epés kifakadá-
sokat. Chabrol: A szép Serge, Uno-
kafivérek; J.-L. Godard: Kifulladá-
sig; Eli az életét; L. Malle: A szere-
tök, Zazie a metróban; F. Truffaut: 
Jules és Jim; A. Varda: Cléo 5—7-ig 
— hogy csak néhányat említsek. 
Többet nem is nagyon kell velük 
foglalkoznom, hiszen könyvtárnyi 
irodalom elemzi hatásukat a közön-
ségre, illetve a nemzetközi filmgyár-
tásra. 

Általában az „új hullámosokhoz" 
szokták sorolni Henri Colpit (Ilyen 

hosszú távollét), Resnais-t (Szerel-
mem, Hirosima; Tavaly Marienbád-
ban; Muriéi; Szeretlek, szeretlek), 
pedig az ő működésük csak időben 
esik egybe az előbbiekével, ez is 
csak látszólag, hiszen Resnais már 
1948-ban, az említett Agnés Varda 
már 1954-ben a „szakmában" dolgo-
zott. Annyi azonban bizonyos, hogy 
kiemelkedő sikereiket az Űj hullám-
mal egyidőben aratták. Claire Clou-
zot nemrég megjelent A francia 
film az Üj hullám óta című kitűnő 
könyvében így fogalmazza meg a 
különbséget a két csoport közt, ame-
lyet Balpartiak-nak. nevez — azon 
egyszerű oknál fogva, hogy többnyi-
re Párizs e részében laknak —, vagy 
jobb híján „értelmiségieknek": 
„Ezek a rendezők nem iskolát alkot-
nak, mint az Űj hullám, hanem sok 
szempontból egyformán gondolkodó 
csoportot. . .". Ez a csoport — a már 
említetteken kívül Chris Marker, 
Alain Robbe-Grillet, Marguerite Du-
ras, Jean Cayrol — a harmincas 
években kialakulóban levő „szerzői 
filmek" (gondoljunk csak Cocteau-
ra!) alkotói. A Balpartiak csoportja 
tehát eredetileg is filmesek és iro-
dalmárok szoros szövetsége, s ez már 
önmagában is következtetni enged 
szemléletmódjukra és munkamód-
szerükre, amelyet ellentétben az Üj 
hullámosok ad hoc szinte mindent 
vadul filmrevivő irányzatával, gon-
dos témaválasztás, magasrendű iro-
dalmi szöveg, aprólékos hangulati és 
képi megfogalmazás, valamint e ket-
tő egyensúlyára való törekvés jelle-
mez. 

Mármost akár különválasztjuk a 
két csoportot, akár nem, miután 
mégegyszer leszögezzük: feledhetet-
len élményekkel ajándékozták meg 
a közönséget, s olyan maradandó al-
kotások kerültek ki műhelyeikből, 
hogy világszerte főiskolákon, egye-
temeken tanítják, boncolgatják őket 
— ma már nemigen hallatnak ma-
gukról. Resnais jelenleg szinte egy-
általán nem dolgozik. Truffaut az 
egyetlen, aki a maga mérsékelt mód-
ján időnként kirukkol egy-egy film-
mel, s többé-kevésbé sikeres rende-
ző maradt, hogy csak legutóbbi re-
mek La nuit américaine-jét említsük. 



De leginkább Godard őrizte meg 
eredetiségét, igaz, az 1972-es Minden 
rendben-ig — amely ismét arról ta-
núskodik, hogy elragadta az egy-
szerre látványos és politikus alkotás 
bizsergető láza — többször vissza-
vonult, vagy éppen önmagához nem 
eléggé méltót alkotott. Némelyek tel-
jesen letűntek, egyfilmesek marad-
tak, egyeseket elnyelt a mohó, min-
denre vevő televízió, némelyek 
könnyebb vizekre eveztek, s a kasz-
szasikerre mennek, megint mások 
egyszerűen felhagytak a filmezéssel. 

Mielőtt még végképp elföldelnénk 
a francia filmet, azért vessünk né-
hány pillantást az „egyéb" kategó-
riára, hiszen jónéhány alkotó nem 
sorolható sehová. Említsük mind-
járt elsőnek a nagy magányos far-
kast, Jacques Tátit, aki a maga ma-
kacs ráérősségével (évekig dolgozik 
egy-egy filmjén) zseniálissá fokoz-
ta sajátos látásmódját, egyedi kari-
kírozó képességét, de kutatókedvét 

a kezdeti siker után teljesen letörte 
a közönség és kritika értetlensége, 
közönye. A nyáron elhunyt Melville 
tökéletes mesterségbeli fölénnyel 
forgatott és eleinte eredeti alkotá-
sokkal lepte meg közönségét (pl. a 
Szamuráj), de az elsöprő sikerként 
üdvözölt Vörös kör már nem igazi 
melville-i világ, csak önmaga vér-
szegény utánzata. S többé-kevésbé 
ez jellemzi az eredeti tehetségként 
indult többi nagyot: Róbert Bresson, 
Georges Franju, Jacques Baratier, 
Pierre Étaix, Jacques Demy (pedig 
az emlékezetes, 1964-es Cherbourg-i 
esernyők szebb folytatással kecseg-
tetett), Pierre Kast, Jean-Pierre 
Mocky. Eric Rohmer az egyetlen, 
aki mindeddig megőrizte sajátos vi-
lágát, vonzó tartózkodását, légkör-
teremtő tehetségét, értő színészveze-
tését és elbűvölő képi fogalmazó-
készségét: ennek köszönheti a Ma 
nuit chez Maud 1968-69-es óriási 
szakmai- és közönség-sikerét. Kivé-

Robert Bresson, a Jeanne d'Arc pere rendezése közben 



Pierre Fresnay, Jean Gabin és Noel-Noel, Gilles Grangier : Az öreg hölgy öregei 
című fi lmjében 

telnek tekinthető még Jacques Ri-
vette, a hírhedt Az apáca rendező-
je, aki eltekintve a Diderot-feldolgo-
zás — kétes — sikerétől, nehézkes ki-
fejezésmódjával alig-alig tudott utat 
találni a közönséghez, s gyakorlati-
lag visszavonult, hiszen csaknem 
minden újabb alkotása „dobozban" 
marad. 

A művészileg vagy egyszerűen fi-
zikailag, esetleg anyagilag jobbára 
kidőlt derékhadon kívül szólni kell 
még az olyan nagyiparosokról, akik 
óriási masinériával, sztárparádéval, 
krimit, vagányos történeteket, hab-
könnyű lélektani idilleket sziporkáz-
nak a vászonra, ami végeredmény-
ben nem is nagyon lebecsülendő, hi-
szen például Deray, Vadim, Deville, 
Granier-Deferre a maga nemében 
kitűnő mesterember, a nagyközönsé-
get le tudja kötni, az anyagi sikert 
azonban sohasem kockáztatja azért 
a pluszért, ami munkásságát művé-
szetté emelné. És ott vannak a nagy 

szórakoztatók: Philippe de Broca, 
Lautner, Audiard, Oury és a „csend-
őrdömping" fáradhatatlan atyja: Gi-
rault. 

No és mit csinálnak a fiatalok? 
Vannak. És vadul szeretnének fil-
mezni. Az említett Claire Clouzot 
érdekes és talán sokat ígérő szám-
adatokat közöl az évenkénti elsőfil-
mesekről: 1972-ben 43 ú j rendező 
tűnt fel, ami sokat ígérő, mert ez a 
szám az Üj hullám harmadik évé-
ben, 1960-ban volt utoljára ilyen ma-
gas, s azért csak talán, mert köny-
nyen lehet: a „túlnépesedés" még 
fokozottabb szétmorzsolódáshoz, el-
laposodáshoz vezet. Az új nemzedék 
eddig a következőket árulta el ma-
gáról: csaknem mindegyik tagja túl 
van az x-edik amatőrfilmjén, a cso-
portok kialakulóban vannak; ki-ki 
anarchista, újregényista, godard-
ista, költői, önveséző, formalista, po-
litikus . . . Egyébként a „költői delí-
rium tremensre" esküvő Philippe 



Garrel bűvkörében dolgozó, teljesen 
apolitikus csoporton kívül, mond-
hatni, az i f jú rendezők döntő több-
sége mindenképpen baloldali, s ar-
ra törekszik, hogy a film eddigi ösz-
szes művészi és technikai vívmá-
nyait felhasználva, ú j ra életközeibe 
hozza a vásznat. Tehát a fiatalok 
olyan politikai témájú filmeket ké-
szítenek, amelyek cinéma-vérité-
szerűen vagy elvont történetek fel-
dolgozásával a való életet, a társa-
dalmi visszásságokat tükrözik. Na-
gyon kétséges azonban, vajon ennek 
a nemzedéknek sikerül-e betörnie a 
francia filmipar jelenleg tabukkal, 
tilalmakkal, anyagi érdekeltségek 
bástyájával körülvett erődítményé-
be? 

S ezzel már rá is tértünk a miért-
re. Vagy miért-zuhatagra. Hogyan és 
miért jutott zsákutcába a „hetedik 
művészet" Franciaországban? Elő-
ször is szólnunk kell röviden a ne-
künk szinte érthetetlen, bonyolult 
pénzügyi nehézségekről: a nagynevű 
rendezők könnyen találnak produ-
cert, aki természetesen fu t a pénze 
után és amint aláírja a szerződést, 
máris megkötötte a művész kezét — 
így aztán könnyen sejthető a követ-
kezmény, a rendezőnek mindenkép-
pen „szalonképes", sikerfilmet kell 
csinálnia; az állami támogatás ne-
vetségesen csekély (1971-ben 10 mil-
lió frank — egyetlen 100%-osan 
francia film költsége kb. másfél-
millió frank!), arról már nem is be-
szélve, hogy sohasem térül meg. Ami 
a forgalmazást illeti: a nagyvállal-
kozók ezen a téren sem hajlandók 
— magától értetődik! — semmiféle 
kockázatot vállalni, tehát csak a 
várhatóan nagy kasszasikert hozó 
szórakoztatóipari termékeket veszik 
át. Maradnak az igazi filmkedvelő-
forgalmazók, akik előszeretettel vál-
lalják az igazi művészfilmek vetíté-
sét, mivel azonban ezeknek a mű-
veknek a látogatottsága csekély, 
amint a kasszájuk kiürül, kénytele-
nek egy-egy „csendőrt" a vászonra 
ereszteni, különben elkerülhetetlen a 
csőd. S folytathatnók a sort azzal, 
hogy 10 év alatt csaknem hétszáz-
ezerrel csökkent a mozikban a férő-
helyek száma, a jegyárak ugyanez 
idő alatt viszont megháromszorozód-
tak! 

A baj igazi gyökere azonban ma-

gában a francia filmművészetben 
van, annak ellenére, hogy az imént 
felsorolt okokkal való szerves és el-
választhatatlan összefüggést tagadni 
gyermekded idealizmus volna. 

Ügy tetszett, az Űj hullám az 
egész művészet vérkeringését fel-
frissíti sajátos gondolatvilágával, a 
nézőt elragadó, megkapó ábrázolás-
módjával, modern technikai vívmá-
nyaival. A nagy remények azonban 
hamarosan szertefoszlottak: egyrészt, 
mert maguk az irányzat megterem-
tői képtelenek voltak továbblépni, 
az ábrázolt valóság társadalmi hát-
terét nem kutatták, vagy ha igen, a 
már vázolt ellenállásba ütköztek, s 
feladták a harcot; másrészt pedig, 
mert a szórakoztató mesterek, elles-
vén és kisajátítván az irányzat vív-
mányait, szabványosították és bohó-
kás vígjátékaik vagy nagyvilági drá-
máik szolgálatába állították, tehát 
lejáratták őket. S az igazi francia 
valóságtól, történelemtől, politikától 
és kisembertől elszakadt művészet 
kitermelte a tetszetős nemzeti 
„gyártmányt": a jól megírt, szépen, 
fényképezett, remekül eljátszott, fel-
színes érzelmi töltésű dramolettet 
vagy „komediettet". Azt talán már 
nem is kell mondanom, hogy a nagy-
pénzű propaganda ezt, és csakis ezt 
a tömegbódító, szelíd mákonyt rek-
lámozza, miért is törné a fejét azon: 
hogyan lehetne a néző ízlését fej-
leszteni, s ezzel megteremteni a ma-
gasabbrendű filmművészet táptala-
ját? 

Nem az én dolgom eldönteni, vagy 
— urambocsá! — megjósolni, újjá 
tud-e születni a francia filmművé-
szet, s ha igen, hogyan? Mindeneset-
re a jelenlegi „ipar" megérett a te-
metésre, s jelképes sírhantjánál nem 
az elhunytért hullatnám könnyeim, 
mert immár erre is méltatlan volna, 
hanem magamat — vagyis a közön-
séget — siratnám. Mert 1965-ben, az 
emlékezetes filmhéten, sokadmagam-
mal, minden nap ott ültem a Film-
múzeumban, szellemi izgalomtól fe-
szülő fejjel, felkavart lélekkel, s 
most úgy érzem, rászedtek, felültet-
tek, a megcsillogtatott és mohón 
várt folytatás elmaradt, s a műsorok 
manapság szinte csak „időagyonütő" 
francia filmeket tudnak ajánlani. 
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