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A Saint-Maurice Stú-
dióban a -Karambol-
című legújabb filmjét 
forgatta, amikor Brialy-t 
felkerestem. A Champs 
Elysées-ről indultunk, s 
a Szajna partján autóz-
tunk csaknem félórán át, 
míg egy igénytelen épü-
lethez értünk. Majd-
hogynem Budapesten, a 
Hunnia Filmstúdió előtt 
éreztem magam. Oda-
bent egy felvétel elő-
készítése folyt. A darura 
szerelt felvevőgép egy 
szálloda emeleti folyosó-
ját és lépcsőházát, lift 
előtti térségét célozta 
meg. A reflektorok fé-
nyében egy kissé illumi-
náltan peckes fiatal-

ember állt, intésre végig-
játszotta a jelenetet. Az-
tán kérdő mosollyal né-
zett a rendezőre. A ren-
dező bólintott és kiadta 
az utasítást: -Monteur!-
A fiatalember, Brialy 
újra ott állt peckesen 
imbolyogva az előbbi he-
lyen és a közben előpa-
rancsolt csendben meg-
kezdődött a felvétel. 

A film: mai nyugati 
karrier-történet. De ezt 
már Brialy mondta el az 
öltözőjében: 

— A -Karambol- gú-
nyos fintor az úgyneve-
zett -nagyfőnökök--ről, 
akik semmiféle hasznos 
munkát nem végeznek, 
csak fontoskodnak. Én 

ebben a szatírában azt a 
kezdőt alakítom, akinek 
azért, hogy előbbre jus-
son, felül kell múlnia a 
főnököt. Egy véletlen 
baleset alkalmával a ha-
lálát is okozza, azaz nem 
büntethetően megöli és 
ő bekerül a helyébe . . . 

— Hogyan találkozott 
ezzel a szereppel? — 
kérdeztem, mert érde-
kelt, hogy a szerep-
kiválasztásban mekkora 
része van. 

— Olvastam a regényt, 
a filmvállalkozó adta a 
kezembe sok egyéb kö-
zött, hogy keressek ne-
kem való témát. Ezt 
ajánlottam, mert meg-
tetszett az epés-szelle-
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mes hangja és a szá-
momra kínálkozó szerep. 
Szó volt arról is, hogy 
játsszam az önöknél ké-
szített -Germinal—ban. 
Nem vállaltam, mert erre 
a romantikus szerepre az 
alkatom nem megfelelő. 
Ehhez Jean Söreire volt 
szükség. 

— Ennyire ismeri szí-
nészegyénisége határait? 

— Ezt legalábbis. Tel-
jes definíciót nem tudok 
adni erről az egyéniség-
ről, ahhoz még csak rö-
vid ideje ismerem ma-
gam. De hogy a roman-
tikától igen messze esem, 
abban már bizonyos va-
gyok. A színészt afelől, 
hogy mi telik még tőle, 
az újfajta szerepek vizs-
gáztatják és én nagyon 
remélem, hogy sikerül 
majd néhányszor meg-
lepődnöm. Egyelőre ak-
kor érzem magam iga-
zán jól, ha a velem egy-
korúak örömét és gond-
jait fejezhetem ki, ha 
modern mai fiatalember 
lehetek a kamera előtt. 

— Erre, úgy tudom, 
elég sok alkalma volt 
eddig is. Az ön kar-
rierje egyidős az úgy-

nevezett -ú j hullám-
mal, ha nem tévedek. 

— Igen, ez igaz. Ami-
kor Párizsba jöttem, 
olyan emberekkel ismer-
kedtem meg, akiknek 
szinte csak egy állandó 
témájuk volt: a film, 
mint az akkor még új-
ságíróként dolgozó Truf-
faut, Godard, Chabrol. 
Közben kis szerepeket 
játszottam kommersz-
filmekben. Chabrol az 
egyik napon felajánlotta 
az -Unokatestvérek-
egyik főszerepét. Nagy 
örömmel készültem az 

Nagy volt a film sikere 
az egész világon, ennek 
köszönhetem, hogy sztár 
lettem. Húsz filmem 
volt eddig, két nagy TV-
szerepem, az egyik Coc-
teau -Rettenetes szülők-
című drámájának TV-
változatában, a másik 
Colette -Chérie- című 
darabjában... A szín-
pad persze más. Laurent 
Terzieff-nek például na-
gyobbak a drámai adott-
ságai, ő játszhat a szín-
padon bonyolultabb, ne-
hezebb szerepeket is. 
Persze, lehet, hogy két-

»Érzelmek iskolája-

-Érzelmek lskolája< 

élvhajhász, cinikus, fele-
lőtlenségével tragédiát 
okozó fiatalember szere-
pére. De Chabrolnak 
nem volt pénze. Ezért le-
forgatta előbb szabad-
ban, egy kis faluban, 
igén kis költséggel a 
»Szép Serge«-t és az-
tán az így szerzett pénz-
zel láttunk hozzá az 

"Unokatestvérekéhez. 



három év múlva már én 
is. Idősebb leszek, ta-
pasztaltabb és lesz. re-
mélem darab is. 

— önt tehát a »nou-
velle vague* emelte fel. 
Biztosan magasra érté-
keli ezt az irányzatot? — 
kérdeztem. 

— Nem. A francia mű-
vészetben, irodalomban 
rendszeresen előfordul-
nak bizonyos forradalmi 
periódusok. De ezek nem 
igazi forradalmak. Akad-
nak művészek, akik is-
meretlenül, kis pénzzel 
kezdenek, aztán sikerül 
nekik valami, egyre töbh 
pénzük lesz, vedettekké 
válnak, s már nem ők a 
forradalmárok, kezdődik 
minden — most már ve-
lük szemben is — elöl-
ről. Valójában természe-
tes folyamat ez: kiöre-
gednek a rendezők, s jön-
nek a helyükbe a fia-
talok. Jön száz új ren-
dező, közülük tíz ha te-
hetséges, a többi kilenc-

ven amatőr, aki azt hiszi, 
a kamera mozgatása elég 
a filmkészítéshez... 

— Egy ilyen roham te-
hát csak arra elég, hogy 
félreállítsa az öregeket? 

— Ezt se lehet általá-
nosságban érteni. Egy 
René Clementnek, vagy 
egy René Clairnek sem-
mit se árt az új rende-
zők tömeges jelentke-
zése, ők tehetségesek, te-
hát továbbra is az élen 
maradnak. Még akkor is, 
ha pár év múlva jön egy 
újabb nouvelle vague, 
újabb fiatalokkal... 

— És az a tíz tehetsé-
ges, aki egy-egy hullám-
mal felszínre kerül? 

— ö k nemcsak formai 
változásokat hoznak, ha-
nem valahogy frisseb-
ben tudják elmondani a 
kor gondolatait, érzéseit, 
közvetlenebb a kapcso-
latuk mindazzal, ami új. 
Truffaut »Jules és Jim«-
je például azért jó, mert 
őszinte emberi érzések-

nek, a mai ember huma-
nizmusának ad hangot. 
Ezért fogott meg lelkem 
mélyéig Cannes-ban a 
"Ballada a katonáról* 
című szovjet film. Egy-
szerű, de szép történet 
két emberről, akiknek az 
érzései azonosak a mai 
emberek érzéseivel és 
tisztán, őszintén tárul-
nak elénk. Ennek a film-
nek méltán volt nagy 
sikere. Számomra az 
ilyen alkotások bizonyít-
ják újra és újra, hogy a 
művészet eszközeivel fel 
lehet mutatni a legrej-
tettebb érzéseket is. 

— És ebben, vélemé-
nye szerint, a színésznek 
mekkora része van? 

— Az a jó, hogy na-
gyon sok. Chabrollal ba-
rátokként dolgoztunk 
együtt, ö leírta nagyjá-
ból a történetet, a rész-
leteket azonban már kö-
zösen dolgoztuk ki. Én 
nemcsak figurát akarok 
játszani, hanem jellemet 
is. Akkor tudok igazán 
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jót produkálni, ha érzem, 
hogy a szerephez magam 
is hozzáadhatok valamit. 
Vallom, hogy a film ak-
kor hat, akkor válik él-
ménnyé, ha több rokon-
ízlésű, tehetséges ember 
közös alkotása. Amit 

egymástól független 
egoisták hoznak létre, az 
kaotikus mű lesz, csak 
arra jó, hogy a nézőt 
megzavarja, kedvetlenné 
tegye. 

Beszélgetett volna még, 
de megjelent a film-

net a --Három igazság Kút,lá-

gyári interjúk kegyetlen 
félbeszakítója, az ügyelő. 
Folytatni kellett a for-
gatást. Brialy elnézést-
kérően búcsúzott és el-
indult, hogy karriert csi-
náljon a »Karambol«-
ban. KÜRTI LÁSZLÓ 

ból 
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