
AZ  ISMERETLEN  FRANCIA  FILM  
Ilyen  talán  nincs  is  —  gondol-

nánk.  A  mai  francia  filmgyártást  
nagyon  is  jellemzik  a  hollywoodi  
produkciók  szuperbevételével  ver-
senyre  kelő  sikerfilmek,  a  Borsali-
no,  a  Zsarutörténet,  a  Louis  de  Fu-
nés-darabok,  az  Emmanuelle  és  foly-
tatásai.  A  valaiha  más  pályát  ígérő  
Alain  Delonhoz  hasonlóan  az  egyko-
ri  Godard-alkotótárs  Belmondo  is  
ma  már  csak  kommerszfilmekben  
jeleskedik.  Ezek  a  sikerek  igazán  
jólismertek  szerte  a  nagyvilágon.  

S  a  művészet?  A  „nouvelle  
vague"-ot  már  régen  elfeledték.  A  
francia  film  jelene,  ha  pesszimisták  
vagyunk,  Louis  de  Funés  meg  a  
négy  „Charlot"  —  s  ha  csipetnyivel  
kevésbé  vagyunk  pesszimisták,  ak-
kor  Louis  Malle  vagy  Frangois  Truf-
faut.  Megint  vigasztalan  a  jelen,  
megint  továbbvihetetlen  a  közel-
múlt,  megint  évtizedeket  kell  vissza-
nyúlni  ösztönzésért,  mint  épp  Truf-
faut-ék  tették  annak  idején,  Jean  
Vigo  Atalantáját  tűzve  zászlójukra?  
A  jövő  francia  filmművészei  senkit,  
még  a  leginkább  tisztelt  mestert,  
Bressont  sem  akarják  vakon  követ-
ni.  Törekvéseikből  kapott  most  íze-
lítőt  a  budapesti  „Institut  Frangais"  
vetítőjébe  ellátogató  néző.  

A  Francia  Filmrendezők  Szövetsé-
ge  (S.  R.  F.)  hívta  életre  néhány  
éve  a  „Francia  Film  Perspektívái"  
elnevezésű  programot,  melynek  ve-
títéssorozata  Cannes-ban,  ám  a  hi-
vatalos,  az  ünnepelt-gyűlölt  „főverse-
nyen"  kívül  zajlik.  E  filmeket  ké-
sőbb  egy-egy  kis  mozi  mutatja  be,  
általában  a  Diáknegyedben,  hangos  
reklám  nélkül.  "Van  kritikai  vissz-
hangjuk,  a Le  Monde  vagy  a  Nouvel  
Observateur  mindig  felhívja  rájuk  
olvasói  figyelmét,  ám  így  sem  dönt-
hetnek  néző-rekordot.  Paradoxon-
gyanús  címünket  most  még  meg-
toldhatjuk  egy  keserűen  igaz  „poén-
nal":  ezek  a  filmek  hazájukban  
éppoly  ismeretlenek,  mint  Magyar-
országon. 

Beszámolónkat  a  kivételekkel  il-
lik  kezdenünk.  Tizennégy  filmet  lát-
hatott  a  „Francia  Intézet"  közönsé-
ge,  de  a  két  kiemelkedően  jó  alko-
tást  nem  első-  vagy  másodfilmes  if-
jú  készítette,  hanem  olyan  rendezők,  
akiket  joggal  nevezhetnénk  akár  
„mesternek"  is.  Bevallom,  Jacques  
Rivette  háromórás  varázsmozija,  a  
Céline  és  Julié  csónakázik  (1974)  az  
álom-képzelet-valóság  könnyeden  is  
gondolatgazdag  vegyítése,  s  két  ki-
váló  színésznő  tudatosan  önfeledt  
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komédiázása  miatt  egyik  legkedve-
sebb  filmem.  Szívesen  szólnék  róla,  
de  megtettem  már  a  Filmkultúra  
1975/3-as  számában,  s  a  Filmvilág  
szintén  ismertette  a  Céline  és  Ju-
liét  egy  évekkel  ezelőtti  locarnói  
fesztiváltudósításban.  így  hát  csupán  
megújuló  fohászomat  suttogom  el:  
bárha  felfigyelne  filmforgalmazá-
sunk  a  „nouvelle  vague"  napjainkra  
legérdekesebb  rendezőjévé  vissza-
űatalodott  Rivette  ú j  meg  ú j filmjei-
r e . . . 

René  Allio  neve  viszont  nem  
cseng  idegenül  a  magyar  filmbarát  
számára.  A  méltatlan  öreg  hölgy,  a  
Pierre  és  Paul,  A  királynő  nehéz  
napja  pergett  a  hazai  mozikban.  
Allio  legjobb  alkotása  a  most  látott  
Én,  Pierre  Riviére,  megölvén  anyá-
mat,  húgomat  és  öcsémet...  A  múlt  
század  eleji  családirtó  párasztfiú  ön-
vallomását  nemrég  ásta  élő  és  pub-
likálta  egy  párizsi  tudóskollektíva,  a  
francia tudományos  élet  egyik  jelen-
tős  kutatójának,  Michel  Foucault-
nak  irányításával.  Egy  keveseknek  
szóló  történettudományi-pszichiátriai  
kiadvány  az  év  fontos  eseményévé  
vált.  (Allión  kívül  filmet  készített  
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belőle  egy  elsőfilmes  rendezőnő  is!)  
Az  Én,  Pierre  Riviére  visszapillantó  
kerettörténettel,  tempós  lassúsággal,  
sók  kommentárral  fejti  föl,  anali-
zálja  a  véres  tett  előzményeit.  Sza-
dista  gyengeelméjű  volt  ez  a  mada-
rakat  kínzó  és  anyját  olthatatlanul  
gyűlölő  falusi  legény?  A  tudós  Fou-
cault-tól  sem  távolálló,  ma  oly  diva-
tos  „antipsziohiátria"  ihívei  szerint  
ellenkezőleg:  környezetének  egyetlen  
tudatos,  tisztánlátó  tagja,  aki  csupán  
a  társadalom  irtózatos  rendje  ellen  
védekezik . . .  Szerencsére  René  Allio  
nem  tudós,  nem  ad  ilyen  egyértel-
mű  és  gyermetegül  tiszta  magyará-
zatot.  A  feszültségteremtés  gazdag  
képi  eszközeivel  ad  a  rejtélynek  nem  
bűnügyi,  nem  közgazdiasági,  hanem  
filozófiai-lélektani  hátteret.  A  film  
így  emelkedik  magasabbra  saját  té-
májánál,  így  mutat  messzibbre  az  
ábrázolt  kornál  és  környezetnél.  
Allio  látszólag  nyugodt,  lassú,  
„klasszicista"  stílusa  megszenvedet-
ten  mai  élményanyagról  és  fantá-
ziáról  tanúskodik.  

S  most  vissza  a  bemutatósorozat  
gerincét  adó  ismeretlenékhez.  Go-
dard  gyermekei?  Mindenesetre  leg-
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többjük  többé-kevésbé  direkten  po-
litizál,  a  legmaibban  percre-kész  
társadalmi  feladatokat  és  elképzelé-
seket  vetíti  vászonra.  Sajnos,  Go-
dard-nál  jóval  sekélyebb  gondolati  
tartalommal  és  filmnyelvi  képzelet-
tel.  Munkanélküliség  —  dráguló  élet  
—  külvárosi  fiatalok  'kiúttalansága.  
Olykor  úgy  éreztem,  mintha  kötele-
ző  témára  szerzett  házi  feladatokat  
látnék,  jó,  ha  középiskolás  fokon.  De  
igazságtalanul  hamis  ítélet  lenne  ez.  
Ne  feledjük:  ez  a  tematika  éppen  a  
hivatalos,  a  minden  módon  támo-
gatott  filmgyártással  szemben,  a  
producerek  vágyálmait  félretolva  
kerülhet  be  a  francia  filmművészet-
be  (s  leginkább  csupán  a  perifériá-
jára).  őszinte  szándékú,  rokonszen-
vet  kiváltó  törekvések  ezek:  alkotó-
ik  valóban  „ár  ellen"  úsznak.  Ro-
konszenvem  akkor  volt  teljesebb,  ha  
valamelyik  film  hús-vér  embereket,  
élő,  mindennapi  pillanatokat  tudott  
(ha  percekre  csupán)  teremteni,  s  
nem  csak  iskolásán  avagy  újságíró-
eszközökkel  magyarázta  a  napi  po-
litikát. 

A  svájci-francia  Patrícia  Moraz  
műve,  Az  indiánok  még  messze  van-

nak  figyelemre  méltó  filmnyelvi  tö-
mörséggel  és  stiláris  következetes-
séggel  kíséri  végig  egy  baleset  (vagy  
öngyilkosság)  következtében  meg-
halt  lausanne-i  diáklány  utolsó  nap-
jait.  Sajnos,  a  merev  konstrukció  
sokhelyütt  gátja  lett  a  filmnek,  em-
beri  pillanatok  helyett  olykor  eről-
tetett  műviség,  közhely-ízű  tanulság  
telepedett  a  képsorokra.  

Bernard  Paul,  akinek  Idő  a  ma-
gánéletre  (1971)  című  filmje  egysze-
rűségével,  csendes  igazságaival  an-
nak  idején  a  hazai  mozinézőt  is  
megragadhatta,  most  mozgalmasabb  
történetet  vitt  filmre  a  roissy-i  De  
Gaulle-repülőtér  árnyékában  fel-
épült  párizsi  előváros  mindennap-
jairól.  Az  ő filmnyelve  hagyományo-
sabb  is,  hajlékonyabb  is,  mint  Pat-
rícia  Moraz-é,  viszont  a  cselekményt  
spékelte  meg  kevéssé  motivált,  hi-
teltelen  csattanóval.  Bernard  Paul  
otthonosan,  nem  (kívülállóként  mo-
zog  ebben  az  elővárosi  „közegben",  
a  részletfizetéses  köznapok  fojtó  vi-
lágában.  Filmjének  nagy  értéke  Pi-
erre  Mondy  játéka  is.  S  még  vala-
kié.  Truffaut  Jules  és  Jimjében  sze-
repelt  annak  idején egy  Sabine  nevű  
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négyéves  kislány.  Azóta  színésznő  
lett  (így  döbbenünk  rá,  egykori  
Truífaut-rajongóként,  hogy  együtt  
öregszünk  a  filmtörténettel).  Sabine  
Haudepin  most  kirobbanó  természe-
tességgel  játssza  a  külvárosi  ka-
maszlányt  Bemard  Paul  Utolsó  meg-
álló  Roissy  előtt  című  filmjében.  

A  legszokatlanabb  élményt  ígérő  
Polgárháborúk  Franciaországban  a  
legkínosabb  történelemórák  emléké-
vel  kelt  versenyre.  Itt  ugyan  a  po-
ros  szemléletű,  vaskalapos  történe-
lemtanár  leparancsoltatott  a  kated-
ráról,  ám  mit  tanulhattunk  a  villo-
gó  tekintetű  ú j  oktatók  tanóráján?  
Például  azt,  hogy  a  Párizsi  Kommün  
proletárok  hősi  harca  volt,  de  a  
versailles-i  kormány,  kisajátítva  a  
„haza"  s  a  „nemzet"  fogalmát,  kö-
nyörtelenül,  véresen  eltiporta.  Ezt  a  
döbbenetesen  új  s  árnyaltan  sokré-
tű  történelmi  felismerést  ólomfantá-
ziával,  aggastyánian,  bámulatos  hu-
mortalansággal,  ámulnivalóan  kép-
zeletszegény  képi  nyelven  mondotta  
el  a  film.  

A  68-as  diáklázadások  nosztalgiá-
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ja,  a  kudarc  fá jó  emléke  jó  néhány  
filmben  ott  parázslott,  Az  indiá-
nok  ..  .-ban,  vagy  Charles  Belmont:  
Clémence-nak  című,  egy  elbocsátott  
repülőgépgyári  mérnök  kálvárdájját  
megrajzoló  alkotásában.  Forradalmi  
apály  szülöttei  és  termékei  ezek  a  
filmek.  Talán  máris  konzervatívvá  
aszalódtam,  de  engem  az  hökkentett  
meg,  hogy  a  nosztalgián,  a  közhely-
szintű  ál-felismeréseken  túl  szinte  
semmivel  nem  járultak  hozzá  egy  
mélyebb,  árnyaltabb,  zaklatóbb,  ú j  
utákra  kedvet  csináló  valóságszem-
lélethez. 

Az elsőfilmesek  1977-es Jean  Vdgo-
díját  Christian  Bricout  Paradisoja  
nyerte.  Ez  a  film  kiemelkedik  a  
„kallódó,  talajtvesztett  fiatalok",  
„kiúttalan  hétköznapok"  címkéjét  
önmagukra  ragasztó  film-dolgozatok  
közül.  Pedig  itt  aztán  veszélyes  
mennyiségben  van  jelen  az  összes  
„kellék"!  Bornírt,  az  egykori  f ran-
cia  katonai  sikerekre  büszke,  az  if-
júságot  gyűlölő  kispolgár-atya;  kábí-
tószeres  avagy  rock-zenére  vonagló  
i f jak; más  fiatalok, kik  kocsiban  sze-
retkeznék,  avagy  '(hogy  finom,  s  tu-
dósi  legyek  egyszerre)  fellációval  
elégülnek  ki  —  kell  több  rosszízű  
séma?  A  Paradiso  mégsem  szok-
ványfilm.  Rendezője  különös  tehet-
séggel  érezteti  meg  a  szokvány  hét-
köznapok,  a  hányingerpillanatok  
monotóniáját,  s  szinte  ugyanabban  
a  jelenetben,  ugyanabban  a  képsor-
ban  vagy  beállításban  a  groteszket,  
a  szókatlant,  a  különöst.  A  vigaszta-
lan  szürkeség  legmélyén  meglepeté-
sek  lappanganak,  a  tucathelyzetek  
újszerű,  először  látott  helyzetté  vál-
tozhatnak,  a  tucatember  álarca  mö-
gött  az  egyedi,  megismételhetetlen  
emberi  sors  tárul  föl.  Christian  Bri-
cout  az  észak-francia  éjszaka  mocs-
kos  sötétjéből  halk,  groteszk  lírát  
varázsolt  a  filmvászonra.  Gyakori  
tempótlansága  ellenére  nehezen  fe-
ledhető,  értékes  „elsőfilm"  a  Para-
diso. 

A  végére  tartogattam  a  kis  „fesz-
tivál"  utolsóként  bemutatott  darab-
ját  (Benőit  Jacquot:  A  gyilkos  ze-
nész).  Talán  kiderült  az  eddigiekből  
is,  mennyire  viszolygok  az  erőitetten  
kimódolt,  mérnökien  kicentizett,  
lombik-ízű  műviségtől.  Márpedig  A  
gyilkos  zenész  első  pillanatra  szinte  
kihívja  maga  ellen  a  fenti,  rosszalló  
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jelzőket.  Bevallom,  jó  félóráig  ide-
genkedve  néztem.  Majdnem  bábu-
ként  (alvajáróként)  mozgatott,  ter-
mészetellenesen  monoton,  halk  han-
gon  beszélő  színészei,  a  patológia  te-
rületére  utalható  hőse,  mozdulatlan-
ná  merevült,  következetesen  fix  ka-
meraállásai  erősen  taszítottak.  Sze-
rencsére  a  filmnek  van  elég  vetítési  
ideje  (2  és  fél  óra),  de  ami  fonto-
sabb,  belső,  saját,  öntörvényű  ideje  
és  ritmusa,  hogy  a  dosztojevszkiji  és  
bresson-i  művészetre  érzékeny  nézőt  
megnyerje  magának.  

Bresson  nemcsak  a  Szelíd  asszony-
nyal  bizonyította,  hogy  közel  áll  hoz-
zá  Dosztojevszkij;  már  évekkel  
előbb,  talán  legjobb,  legkülönösebb  
filmje  a  Zsebtolvaj  (Pickpocket)  is  
az  orosz  író  szellemével  és  fantáziá-
jával  rokon.  Jacquot  Gyilkos  zené-
sze  Dosztojevszkij:  Nyetocska  Nyez-
vanova  című  műve  nyomán  készült,  
és  éppen  a  Pickpocket  különös,  las-

súságokból,  titkos  csendékből  „épít-
kező"  lidérces  feszültségére  emlékez-
tet.  Fix  beállításokból  álló  filmi  
nyelve  rendkívül  erőteljes  és  követ-
kezetes,  ám  végül  is  nem  monotonul  
álmosító,  hanem  egyre  magasabbra  
kapaszkodik  a  képi  hatás,  a  feszült-
ség  láthatatlan  kötelén.  Többrétű,  
gazdag  tartalmú  film,  melynek  irtó-
zatos  formai  zártsága  sugallatainak  
nyitottságát  hangsúlyozza.  Hasonlít-
hatatlan  „első  film",  mégcsak  közös  
vonásai  sem  voltak  a  „fesztivál"  töb-
bi  darabjával.  (Mint  a  francia  sajtó-
ból  kiderül,  Jacquot  második  film-
jét  az  év  végén  mutatták  be,  a  leg-
igényesebb  kritika  üdvözlő  lelkese-
dése  és  a  nagyközönség  közönye  
mellett.  Ügylátszik,  távoli  tájakon  is  
ismerős  ez  a  tünet.)  Benőit  Jacquot  
mindenesetre  az  utóbbi  évek  legtöb-
bet  ígérő  felfedezése.  
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