
KÖZEL AZ EMBERHEZ, DE HOGYAN? 
- NÉHÁNY ÓRA GEORGES SADOUL-LAL -

— Különböző módszerekkel lehet 
az emberekhez közelíteni s titkaikat 
megismerni. Van rendező, illetve 
operatőr, aki lesi őket, elbújva, ész-
revétlenül, rejtett kamerával. Van, 
aki kérdez, s csak akkor állítja be 
a kamerát és a magnót, ha megfe-
lelő választ kap. Olyan módszerrel is 
dolgoznak, hogy a kamerát magát is 
szinte személyként használják: hat 
és ellenhat, aszerint, hogy ki hogyan 
reagál r á . . . 

A Balázs Béla stúdió fiataljaival 
folytatott izgalmas, érdekes beszél-
getés végén a cinéma vérité-vel kap-
csolatban fejtegette Georges Sadoul, 
neves francia filmesztéta a fentiekét 
s ezzel mintegy tudatosította bennem 
az interjúnak azt a kicsit szokatlan 
módszerét, amit én alkalmaztam, idő 
híján — vele. Minthogy arra már 
nem vállalkozhatott, hogy csak az 
én kérdéseimre válaszoljon, elkísér-
tem őt többször a filmklubba, ahol 
először "-felnőtt* rendezőkkel, később 
a Balázs Béla stúdió fiataljaival ta-
lálkozott. -Bekapcsoltam a magnót 
és a -kamerát*, amikor elkezdett be-
szélni, aztán mikor megvolt az anyag, 
következett a filmben szerinte is leg-
fontosabb művelet: a vágás. Kiszedni 
egy cikkre valót az egy füzetet be-
töltő anyagból. 

— Valóban válságba került-e az 
új hullám? — kérdezte Máriássy 
Félix vitaindítóul. 

— Az egész mozi van válságban, 
gazdasági válságban. A francia mo-
zik az elmúlt évben sok millió nézőt 
vesztettek s százhúszról kilencvenre 
csökkent az egy év alatt készített 
filmek száma. Űj hullám? Nem a 
kifejezés a lényeg. 1959 óta legalább 
száz új, elsőfilmes rendező tűnt fel 
a francia filmgyártásban, ezek kö-
zött tíz tehetséges, a következő tíz 
csak egy kicsit tehetséges, a többi 
pedig . . . nem érdemes beszélni ró-
luk. Egyébként az én véleményem 

szerint az olasz "új hullám*, ha már 
ennél a kifejezésnél maradunk, ér-
dekesebb, gazdagabb arculatú, jobb, 
mint a francia. A franciák között 
Alain Resnais-t tartom a legtehetsé-
gesebbnek, ő sem olyan nagyon fia-
tal már — negyven körüli. De hány 
olyan fiatal rendezőt ismerek, aki 
nagyon öreg és hány öreg rendezőt, 
aki fiatal filmet készített! Nem a ko-
ron, nem az elnevezésen múlik . . . 

— Mit gondol, mennyiben járul 
hozzá a tv a mozi előbb említett 
válságához? 

— Minthogy magam soha a tv-t 
nem nézem, csak annyit tudok mon-
dani, hogy gazdasági téren feltétle-
nül konkurrenciának tartom a tv-t. 
De csak annyiban, amennyiben pél-
dául az autó, a mosógép, a frizsider 
is konkurrencia. Ez is egy gép, ami 
részletre vásárolható s ha az embe-
rek nagyon sok pénzt költenek a 
hónap elején a részletekre, nem ma-
rad már mozira. Azt hiszem a tv je-
lentősen segít abban, hogy a film 
fejlődjön. A tv-teohnika forradal-
masítani fogja a film technikáját. Ha 
pedig általánossá válik a magnetos-
cope, vagyis a képet is felvevő mag-
netofon, az, azt hiszem, felborít min-
den eddigit. Fontos megjegyezni azt 
is, hogy a közönség, ha kevesebbet 
megy moziba, igényesebb a mozival 
szemben. Nagyon egészséges jelen-
ségnek tartom, hogy míg azelőtt az 
emberek moziba mentek, ma — film-
hez mennek, sőt: színészeket keres-
nek. Megtörténik az is, hogy ren-
dezőt — ez már a fejlődés igen ma-
gas foka. Nem, én nem hiszek ab-
ban, hogy a tv leszoktatja az embe-
reket a mozibajárásról. Az otthoni 
ima nem pótolja a misét, az otthoni 
koszt nem pótolja a vendéglőt, az 
otthon főzött kávé az eszpresszót. 
Mikor feltalálták a rádiót, sokan at-
tól féltek, kiürülnek a koncertter-
mek. Nem igy történt. Mikor felta-



lálták a hangos filmet, a rádiót, szín-
házat féltették... 

— Ezek szerint a film válsága? 
— Átmeneti, nem számít. Francia-

ország kis pont csak — a filmről, 
mint a legegyetemesebb művészetről, 
csak világméretekben érdemes be-
szélni. Nos, a számok megnyugtatók: 
világszerte óriási méretekben növek-
szik a mozilátogatók száma, jelenleg 
évente hárommilliárd ember jár mo-
ziba, más szóval: évente hatszor megy 
moziba egy-egy ember a világon. 
Soha nem volt a filmnek annyi né-
zője, mint ma. Vegyük például az 
előbb említett tv-t. A tv programjá-
nak tetemes része éppen filmek köz-
vetítése. A francia tv »Téléciné« mű-
sorainak — pedig csak régi filmeket 
vetítenek — általában hat-hétmillió 
nézője van. Néhány évvel ezelőtt 
rendkívüli sikernek számított, ha egy 
filmnek egymillió nézője volt! 

Ez a beszélgetés, Máriássy Félix-
szel, Bán Frigyessel, Herskó János-
sal, Nemesküntyvel, ott végződött, 
ahol két nappal később, a Balázs 
Béla stúdió tagjaival kezdődött: a 
cinéma vérité-nél. És egy tizenhat 
milliméteres újfajta kameránál, ami, 
úgy. látszik, a rövidfilm-készítőkkel 
együtt Sadoul-t is annyira lázba hoz-
ta, hogy vissza-visszatérően erről be-
szélt: 

— . . . Fantasztikus, remek talál-
mány. Képzeljék el: egy hat-hét kilós 
kamera, amellyel teljesen zajtalanul 
lehet dolgozni, tizenhat milliméteres 
filmre vesz fel, de harmincötösre na-
gyítható, szinkron-magnetofonnal 
dolgozik, tehát nemcsak szem, ha-
nem fül is. Vezetékek nélkül, érzé-
keny filmmel, teleobjektívved — fél 
órán át, egyetlen beállításban, illetve' 
a kamerát mozgatva, szállítva lehet 
vele megszakítás nélkül filmezni. Azt 
hiszem, ezé a kameráé a jövő! Olcsó, 
nem kell hozzá nagy felszerelés, 
technikai bázis . . . Nagyon tetszett 
nekem például Szabó kisfilmje, a 
„Te" — kép szempontjából. De hang 
nincs benne, csak kedves, nyilván 
utószinkronnal felvett zene, tulajdon-
képpen olyan, mint amikor a néma-

filmhez zongorakíséretet alkalmaz-
tak. Milyen másképpen tudott volna 
ezzel a kamerával dolgozni! 

Szabó megmagyarázta, hogyha a 
kamerával együtt a zajokat is fel-
vették volna, válogatás, »vógás« nél-
kül, abból valami élvezhetetlen zűr-
zavar támad, mert beszéd, zene, 
utcazaj, minden együtt, egyforma 
erővel hangzik. Sára Sándor viszont 
— akinek a -Cigányok- című filmje 
Sadoul-ra láthatóan rendkívül nagy 
hatást tett, sokat kérdezgette is őt a 
módszereiről — a .teleobjektív ellen 
emelt szót. 

— Nem mindegy, hogy egy fejet 
tizenöt vagy két méterről veszek fel. 
Szerintem inkább olyan körülménye-
ket kell teremteni, hogy a kamera 
ne zavarja az embereket... A kame-
rával együtt dolgozó magnetofonnál 
is jobban szeretem a szinkront, mert 
azzal sűríteni lehet. . . 

Ezen a találkozáson egyébként Sa-
doul többet kérdezett, mint a fiata-
lok. Tetszettek neki válaszaik, na-
gyon érdekelte őt minden, sűrűn je-
gyezgetett is közben. 

— Milyen témákkal foglalkoznak? 
— nemcsak a jövőbeli terveket, fel-
írta azt is, amit hallott a kész fil-
mekről, amelyeket nem volt ideje 
megnézni. És tovább: — Mi tetszik 
a mai filmekben? Ki az a rendező, 
akit a legjobban szeretnek és miért? 

— Szeretjük Truffaut-t, mert me-
sélni tud, főleg a -Jules et Jim—et, 
Wajda-t, mint a társadalom ismerő-
jét, és Antoriáonit, akinek a pszicho-
lógia a legerősebb oldala . . . Sadoul 
megszavaztatta őket Resnais-ről, ki-
derült, hogy nem egyértelműen lelke-
sednek érte. A --Marienbad'"-ért még 
kevésbé, ennek, lehet, Sadoul nem 
nagyon örült, de én, úgy is mint jöv* 
filmjeik egyik nézője — annál in-
kább. 

— Azokat a filmeket szeretjük, 
amelyek gondolatgazdagok, a ren-
dező hitvallását tükrözik... — fej-
tegette Szabó. — Általában: a nyer-
sebb, izgatóbb valóságábrázolást... 

Később, mikor Sára elmondta új 



témáját: a maganyról készít doku-
mentumfilmet s egyelőre magnóval 
vallatja a gyerekeket, fiatalokat, öre-
geket, akikről ugyan gondoskodik a 
társadalom, de így vagy úgy egyedül 
maradtak — került sor újra a film-
technika fejlődésére. Ez, Sadoul vé-
leménye szerint inemcsak a cinéma 
vérité, tehát a dokumentumfilmek, 
hanem a játékfilmek alkotóira is, 
művészeti vonalon is nagy hatással 
lesz. Rouch az "Egy nyár krónikájá—t 
például részben úgy készítette, hogy 
a »-szereplők«, tehát a kérdezettek 
nyakkendőjére úgynevezett "nyak-
kendő-mikró«-it helyezett, így a be-
szélők hamarosan elfelejtették, hogy 
valami készülék figyeli őket s ter-
mészetesen, őszintén vallottak. Sa-
doul szerint ugyanez a szerepe a tele-
objektívinek is. Messziről lehet fi-
gyelni az embereket, s nem kell őket 
megzavarni a közeli felvételekkel. 
Mert Sadoul azt mondja: a cinéma 
vérité legfontosabb tényezője a vá-
gás. Fel lehet és fel is kell venni 
fél órát két érdekes percért, s aztán 
utólag kell a válogatást, sűrítést 
megcsinálni, hanggal,. képpel. 

— Nemrégen láttam egy olasz ren-
dező, Baldi, kis színes filmjét, "öz -
vegyek háza- címmel — mesélte Sa-
doul. — A szereplők: húsz öreg, öz-
vegyasszony, akik egyedül élnek egy 
szegényházban, s hajdan a legtöbb-
jük cseléd volt. Baldi egy hónapig 
járt ki hozzájuk, kezében a magnó-
val, hamarosan barátjuk lett, az asz-
szonyok megszokták és szívesen be-
széltek, meséltek neki. A magnóra 
felvett szöveget az asszonyok és a 
rendező együtt hallgatták meg, 
együtt válogattak belőle és csak ez-
után került sor a felvételre. Addigra 
már könnyű volt megszokniuk a ka-
merát is, a világítást is. Szomorú, 
szép film ez az öregségről, a ma-
gányról . . . 

— Hát igen, ez a főprobléma: kö-
zel az emberhez! De hogyan? Lyon-
ban nemrégen részt vettem egy ci-
néma vérité fesztiválon. A bemuta-
tott művek: egy-egy kis darab élet. 
S érdekes módon, ez az objektív 
fényképezés mégiscsak nagyon szub-
jektív, mert mindegyik dokumentum-
film alkotóját, rendezőjét is bemu-
tatta. Nem véletlen ugyanis, hogy ki, 
mit lát meg az életben és hogyan 
látja. Aki ostoba, ostobaságokat vesz 
észre, aki okos, az okos dolgokat... 
Az elmúlt év szerintem legjobb film-
je Chris Marker-é: "A szép május«. 
Arról szól, hogy mi történt 1962-ben 
Párizsban. Nyolcvan, kilencven órás 
anyagiból válogatott össze három iz-
galmas órára valót. Ő Rouch-sal ki-
csit ellentétben csak, mint figyelő 
tanú dolgozott, a kamerát nem cse-
lekedtette, de azért ebben a filmben 
az ő egyénisége éppenúgy benne van, 
mint Rouch-é, az "Egy nyár króniká-
já«-ban. Hogy a cenzúra mit szól 
majd ehhez a filmhez, nem tudom.. . 
Mert nemcsak egy 'májusáról szól, ha-
nem egy februárról is, benne vannak 
az antifasiszta tüntetések, a tőzsde, a 
munkások, értelmiségiek . . . Szatiri-
kusán szerepel az Arc de Triomphe 
és de Gaulle, aki fasiszta módon 
emeli tisztelgésre a kezét, mellette 
pedig a nem éppen rendkívüli intel-
ligenciát sugárzó arcú tábornokok . . . 

Már búcsúzni kellett, mire a be-
szélgetők észrevették, hogy játékfil-
mekről alig esett szó. 

— Nem baj — nevetett Sadoul —, 
fogjuk fel dialektikusan a dolgokat. 
Tulajdonképpen azokról is beszél-
tünk, hiszen egyik hat a másikra, a 
technika pedig a művészetre s a mű-
vészet a technikára. Magukon, a mű-
vészeken múlik, hogy mennyit és ho-
gyan használnak fel ebből a sok köl-
csönhatásból. 
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