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ÉS A NÉGER ORPHEUSRÓL 

Mint a lapok közölték, 
a cannes-i filmfesztivá-
lon nagy feltűnést kel-
tett és elnyerte a nagy-
díjat a Néger Orpheut 
című francia filmalko-
tás. A film rendezője, 
Morcéi Camut fiatal 
ember, n a második, 
egész estét betöltő já-
tékfilmje. A két film ér-
dekessége, hogy mind a 
kettő Franciaországtól 
távol eső, egzotikus vi-
déken és miliőiben ját-
szódik. Az első — a Mart 
en Fraude — Indokíná-
ban, a második, a Néger 
Orpheus Brazíliáiban. 
Maga Camus így magya-
rázta egy nyilatkozatá-
ban ennek a feltűnő és 
szokatlan pályakezdés-
nek okait: 

— Hogy játékfilmren-
dezői tevékenységem In-
dokínában és Brazíliá-
ban kezdtem, nem azzal 
magyarázható, hogy 
szándékosan kerestem 
ilyen távoli helyeiket a 
forgatáshoz, bárha az 
utazás igen fontos szere-
pet tölt be életemben. A 

francia filmgyártás 
helyzete késztetett erre. 
Hét esztendőn keresztül 
következetesen vissza-
utasítottam azt a lehető-
séget, hogy valamifajta 
kommerciális bűnügyi, 

vagy egyéb témájú kom-
merc filmmel kezdjem 
pályafutásomat. Minden 
alkalommal a Mort en 
Fraude témáját javasol-
tam, három esztendőn 
keresztül hasztalan har-

Képeink: Marpesaa Dawn, 
a népszerű kreol fUmsxl-
néssno, aki a Néger Or-
phetuban Eurydlcét alakí-

totta 



coltam megvalósításéért, 
pedig szerettem volna 
ezt a filmet még az in-
dokinat háború során 
megvalósítani, hogy ez-
zel közvetlen, aktualitást 
ia biztosítsak számára. 
Ugyanis, ha valamilyen 
francia -jelenlét- fenn-
marad Vietnamban, az a 
francia kultúra jelenlé-
te, szemben a gyarmato-
sítók ás katonák múlé-
kony ott-tartózkodásé-
val. Vietnamban ennek 
a filmnek a megvalósí-
tása hozzásegített az or-
szág és a nép alapos és 
emberi megismeréséhez 
és mint ahogy a film hő-
se egy háborútól meg-

gyötört vietnami falu-
ban, egyszerű emberek 
között jut el a maga em-
beri öntudatáig, én is 
hősöm sorsán és közvet-
len élményeimen át ju-
tottam el az egyszerű 
emberek élete szépsé-
geinek, tisztaságának, 
költészetének átéléséhez. 

Űj filmjével, a Néger 
Orpheusszal kapcsolat-
ban Camus a következő-
ket mondotta: 

— Lényegében ez a 
gondolatkör folytatódik 
a Néger Orpheus-ban 
is, amelyben a minde-
nütt létező emberi gyen-
gédséget akartam kife-
jezni a film nyelvén, a 
maga teljességében és 
valóságában. Az előbb 
említettem, hogy az uta-
zás újabb és újabb né-
pek, vidékek megisme-
rése, milyen fontos sze-
repet töltött be életem-
bői. Az utazásban az a 
csodálatos, hogy az em-
ber levetkőzi szokásait, 
előítéleteit, és mintegy 
gyermeki kíváncsisággal 
nyílik meg az elébe ke-
rülő élmények befoga-
dására. Ügy van ezzel az 
ember, mint a szerelem-

mel. Amikor szerelme-
sek vagyunk, igyekszünk 
valami szépet találni, 
hogy ajándékként nyújt-
hassuk á t . . . Ezt talál-
tam én meg Orpheus 
alakjában és legendájá-
ban. Orpheus számom-
ra az a harmonikus lény, 
aki értelmével és érzé-
kedvei kísérli meg felfe-
dezni a világot. A Né-
ger Orpheus hősei kez-
detben csak élni és sze-
retni akarnak. Néger 
hőseim a legtisztább 
emberi érzésekkel van-
nak eltelve. A nagy köl-
temények mindig vala-
milyen igen egyszerű 
eszmébe, gondolatba 
eresztik gyökereiket. Az 
Orpheus-legenda felele-
venítése is közel van a 
gyermek képzeletéhez. 
Az orpihizmus alapvető 
eszméje számomra az 
élet, a szerelem szépsé-
ge, az egyszerű emböek 
érzésvilágának egyensú-
lya és harmóniája olyan 
tisztán, ahogyan a brazí-
liai négerek életében — 
vagy akár Indokína pa-
rasztjainak mindennap-
jaiban — módom volt 
tapasztalni. 


