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A Germinál párizsi 
bemutatója után beszél-
gettünk Yves Allegret-
vel a film rendezőjével. 

— Mint tudjuk, film-
je jelenitős részét 
Magyarországon forgat-
ta, kérem mondja el, 
milyen benyomásokat 
szerzett? 

— A legnagyobb ha-
tással a magyar nép 
művészet-szeretete volt 
rám. Mjeglepett a színhá-
zak nagy száma és hogy 
a színházakban mennyi 
kitűnő színész játszik. A 
munkakörülményeik el-
sőrangúak voltak, a 
technikai szakemberek-
től a díszletező munká-
sokig mindenki lelkese-
déssel és kedvvel dolgo-
zott Tanulságos és 
élvezetes együttműkö-

dés alakult ki a ma-
gyar és francia szí-
nészek között A ma-
gyar színészek olvasták 
és újraolvasták Zola re-
gényét, lelkiismeretesen 
tanulmányozták a meg-
személyesített figura 
jellemét és helyét a cse-
lekményben. Megkérték 
francia színész kollégái-
kat, mondják el előre a 
szövegüket magnetofon-
ra, hogy jobban meg 
tudják figyelni a fran-
cia kiejtést, a francia 
mondatok ritmusát és 
lejtését. 

— Ha már erre for-
dult a szó, nem voltak 
különösebb problémái a 
szinkronizálással? Hi-
szen elég nehéz lehetett 
megoldani, hogy a ma-
gyar színészek hangja és 
játéka harmónikusan il-

leszkedjen a francia szí-
nészekéhez. 

— Azt hiszem, a 
szinkronizálás a lehető 
legjobban sikerült, ész-
re sem lehet venni. A 
francia színészek mind 
meghallgatták magyar 
kollégáik francia nyelvű 
szövegét, hogy tapaszta-
latukat felhasználják 

szinkronalakításukban. 
Még Georges Wilson is 
sokat tanult Pécsi Sán-
dor játékából például. 
Wilson szinkronizálta 
Mahieu-t, Sacha Pitoeff 
Souvarine-t, Charamat a 
Makláry Zoltán által 
alakított szerepet. 

— A GerminalSan él-
vonalbeli francia színé-
szek játszottak. Vélemé-
nye szerint a közremű-
ködő magyar művészek 
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Krencaey Mariann és Jean Sorel a -Germinal-ban 

elérték a francia alakí-
tások színvonalát? 

— Igen. A színészek-
ről, akikkel együtt dol-
goztam, csak a legna-
gyobb elismerés hangján 
beszélhetek. Pécsi Sán-
dort kivételes talentum-
nak tartom, Intelligen-
ciája, érzékenysége élve-
zetessé tette a közös 
munkát, de ugyanez vo-
natkozik Makláry Zol-
tánra is. Külön szólnék 
a fiatal Koncz Gáborról, 
Souvarine alakítójáról, 
aki nagy sikereket ér-
hetne el nálunk ls. 

— Ha valóban Ilyen 
kellemes emlékeket őriz 
Magyarországról, gon-
dolt-e arra, hogy meg-
ismétli az együttműkö-
dést? 

— Nagyon szívesen 
tenném, hiszen az em-
bernek mindig örömet 
jelent viszontlátni bará-
tait. De mindenekelőtt 
közös témát kellene ta-
lálni, ami elég nehéz 
dolog. Dolgoztam már 
Olaszországban, Német-
országban, Lengyelor-
szágban, de úgy tapasz-
taltam, a magyarok áll-
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nak legközelebb hoz-
zánk. 

— Most engedjen meg 
egy-két kérdést magáról 
a Germinalról. A fran-
ciák a háború előtt, de 
a háború után is megle-
hetősen sok Zola-re-
gényt filmesítettek meg. 
Készült már a Germi-
nalból is filmváltozat? 

— Tudomásom szerint, 
csak egy némafilm, me-
lyet Oapellani rendezett 
1912-ben. 

— Az --Állat az em-
berben*, a "-Nana*, a 
"•Tisztes úriház«, a "Pat-
kányfogó*, a "Thérése 
Raquin* — ön szerint 

melyikben sikerült leg-
jobban megeleveníteni 
Zola világát, melyiket 
szereti ezek közül a leg-
jobban? 

— A "Patkányíogó«-t. 
Egyébként meg kell 
mondanom, nem tartom 
szerencsés ötletnek a 
Zola-regények modernL 
zálását, szerintem ez le-
hetetlenség, hiszen a 
mai életfeltételek egyál-
talán nem hasonlítanak 
a száz év előttiekhez. 
Erőszakoltnak és hamis-
nak tartok minden ilyen 
áttranszponálást. 

— Hogyan jutott arra 
a gondolatra, hogy meg-
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filmesíti a Germinalt? 
Véletlen ötletnek kö-
szönhető, vagy régi el-
képzelése már? 

— Nagyon régóta sze-
rettem volna megcsinál-
ni ezt a filmet, attól 
kezdve, hogy a "La 
meilleure part- című 
filmet forgattam Gérard 
Philipe-pel a főszerep-
ben. Btienne Lantier fi-
guráját Gérard Philipe-
pel terveztem eljátszani. 
Már a forgatás megkez-
désének megközelítő 
időpontját is meghatá-
roztuk. És ekklor Gérard 
Philipe váraíjan halá-
la kegyetlenül véget ve-
tett minden elképzelé-
sünknek. Tulajdonikép-
pen ez a fájdalmas em-
lék nagyon sok nyo-
masztó percet okozott 
nekem a film forgatása 
közben. 

— A Germinallal 
pusztán a világirodalom 
egyik nagy regényét 
akarta megfilmesíteni, 
vagy pedig volt valami 
aktuális mondanivalója 
vele a mai kor embere 
számára is?, 

— őszinte legyek? 
Nem szeretem az úgyne-
vezett aktualizált filme-
ket. A történet 1863-ban 
játszódik és ma már a 
bányászok életkörülmé-
nyei lényegesen megvál-

toztak, bár ma is sok ha-
sonlóságot lehet még ta-
lálni a regénybeli álla-
potokkal. A bányavidé-
keken látni még háza-
kat folyóvíz nélkül s a 
rozoga épületek nem 
egyszer Zola leírására 
emlékeztetnek. De 
mindezek ellenére fil-
mem nem akar más len-
ni. mint egy drámai ri-
port a múltról. Mond-
hatnám azt is: karabel' 
metszetek albuma. 

— Mondana néhány 
szót a Germinal megfil-
mesítésének dramatur-
giai és rendezési prob-
lémáiról? 

— Az alapvető a rövi-
dítés kérdése volt. Zola 
regényének megfilmesí-
tése tulajdoniképpen kö-
rülbelül hétezer méter 
filmet kívánna meg, s 
nekünk a forgatókönyv 
írójával, Charles Spaak-
kal ugyanezt a felada-
tot meg kellett olda-
nunk háromezer méte-
ren belül. Hogy tempós-
sá és feszültté váljon a 
cselekmény, úgy kezel-
tem az anyagot, mint 
valami lovas üldözések 
nélküli "társadalmi vad-
nyugatflknet- melyben 
persze mély és sokrétű 
emberi tartalom fejező-
dik ki. 

LÉT4Y VERA 

f t f m i t f á a y j évf., 20. az. — Fi lmművészet i folyó-
Irat. — Megjelenik minden hónap 1-én 

és 15-én. — Főszerkesztő: Hámps György. — Kiadja a 
Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Sala Sándor. — Szer-
kesztőség és kiadóhivatal: Budapest, v n . , Lenin körűt 

í—11, Telefon: 211—285. 
63 4539 

Az Athenaeum Nyomda íves és rotációé mélynyomása 
Felelős vezető: Soproni Béla Igazgató 

Terjeszti a Magyar Fosta; külföldön a »KulU)ra« külke-
reskedelmi vállalat 

- INDEX- 25.285 


