
Egy akadémikus rendező 
— PÁRIZSI BESZÉLGETÉS RENÉ CLAIRREL — 

Sokszor megírtam már, kik voltak 
ifjúságom Párizs-kerítői: Ady, Szo-
mory, Illyés . . . Egy valakiről, s nem 
is akárkiről, azonban megfeledkez-
tem: René Clairről, akinek elbűvö-
lően poétikus Párizsi háztetők alatt 
című filmjét még tizenhat éves fővel 
láttam a debreceni Urániában. (Nem-
rég tudtam csak meg, hogy a film 
híres dalát Radnóti is szívesen dú-
dolta, s nem lehetetlen, hogy az a 
motívum még a Hispánia, Hispá-
niába. is beszűrődött.) Roppant 
nehéz lenne felmérni, miiyen ösz-
tönző és ihlető, Párizsba-csábító va-
rázsa volt ennek a világsikerű al-
kotásnak egy magyar kamaszfiúra, 
aki igazán nem sejthette, hogy negy-
venkét év múlva megszoríthatja a 
kezet, amely.. . és itt nagyon hang-
zatos felsorolás következhetne, hi-
szen — hogy csak két nagyon is kü-
lönböző zsenit említsek — a Miénk 
a szabadság alkotója kezet fogott 
Prousttal is (1918-ban) és Chaplinnel 
is (sokszor!). 

A MESTERSÉG MEGVÁLASZTÁSA 

Találkozásunk nem valamelyik 
kelet-párizsi külvárosban vagy pe-
remkerületben folyt le — ott, ahol 
az apacs-sapkás Albert Préjean éne-
kelt —, hanem a „beérkezettek" 
és „nagymenők" peremvárosában: 
Neuillyben. Meg sem kísérelem le-
írni az ízléses pompával berendezett 
lakásban ezrével zsúfolódó, arany-
gerincű könyvek és albumok soka-
ságát, az előszobában kiállított ox-
fordi díszdoktori oklevelet (amiből 
megtudtam, hopr a film latinul = 
„pellicula imprimanda") és a Pata-
fizikus Kollégium diplomáját, a sok 
Gérard Philipe-emléket, a patinás 
műtárgyakat és a ritka Steinlen-ak-
tot, a gyönyörű, színes madár met-
szeteket. A Feuillade-filmek hajda-
ni hősszerelmese kissé görnyedt, ici-
picit pocakos, de még mindig jól 
tartja magát. Finom metszésű ősz 
feje, elevenen villogó kékeszöld sze-
me okos emberséget tükröz. 

— Hogyan lett filmes? — ez volt 
az első kérdésem. 

— Újságíró voltam, de mindig 
író akartam lenni: semmi más nem 
érdekelt, csak az írás. Húszéves 
voltam, a hírlapírást csak megélhe-
tési forrásnak szántam. Közben ér-
deklődni kezdtem a mozi iránt is, de 
csak, mint néző: sohasem sejtettem, 
hogy ez lesz a mesterségem. Az éle-
temet a véletlen döntötte el! Tud-
ja, mit mond erről Pascal? Egész 
életünkben a legfontosabb dolog a 
mesterségünk megválasztása, erről 
viszont a véletlen dönt. Újságíró ba-
rátaim révén szerepet vállaltam egy 
amatőrfilmben. Mivel a Gaumont-
műteremben forgattunk, meglátták 
a kisfiút, aki voltam, s felajánlottak 
egy fontosabb szerepet a Halál értel-
me című filmben, amelyet Jakov 
Protazanov, a régi orosz filmgyár-
tás nagy rendezője 1922-ben forga-
tott (később visszatért a Szovjetunió-
ba). Aztán két Feuillade-filmben 
léptem fel, de rögvest rájöttem két 
dologra: 1. nagyon rossz színész va-
gyok; 2. s ha mégis van valami ke-
resnivalóm ezen a területen, nem 
a felvevőgép előtt, hanem mögött 
lenne a helyem... Megismerkedtem 
Jacques de Baroncellivel, aki akkor 
már híres rendező volt: őneki írtam 
az első forgatókönyvemet, de nem 
lett belőle semmi. 1923-ban azon-
ban sikerült elkészítenem első fil-
memet, méghozzá egy sci-fit. Az al-
vó Párizs a címe, s már ebben is 
szerepelt Préjean. Szinte szegényes 
műkedvelő eszközökkel forgattuk 
ezt a másfél órás filmet, amelyet ma 
a világ filmmúzeumai szívesen ve-
títenek és amely arról szól, hogy va-
lamilyen ördögi sugár elaltatja az 
egész fővárost, minden úgy marad, 
ahogy van, kivéve négy-öt repülőn 
érkező személyt, aki ilymódon Pá-
rizs urává válik. 

AVANT-GARDE ANTOLÓGIA 

— S ezután következett ugye a 
Felvonásköz, amely immár klasszi-
kus alkotásnak számít? 

— Ezt az 1924-ben forgatott, 22 
perces filmecskét is a véletlennek 
köszönhetem. A Champs-Élysées 



Színházban a svéd balett a Szünet 
című táncjátékot mutatta be, s Hé-
bertot, az igazgató megkért, „ker-
gessem ki az igazi szünetben a pub-
likumot". A polgárriasztó filmet 
Picabia és Satie szövegére, illetve 
zenéjére rögtönöztem, s szinte mind-
egyik dada- és egyéb -ista komá-
mat felkértem: szerepeljen benne. 
Ügy hogy a film, amelyben Picabia, 
Man Ray, Marcel Duchamp, Erik 
Satie, Georges Auric is látható, szin-
te az avant-garde antológiája lett. 
(Nemrég elkészült egy hangos vál-
tozata, melyhez Henri Sauguet, Satie 
tanítványa, komponált zenét. Így az-
tán a francia TV is bemutathatta.) 

Ijedten nézek az órára és a hosz-
szan tekergő magnószalagra: ha a 
mester gazdag pályáját ilyen részle-
tesen idéznők, egész brosúra lenne 
belőle. így hát megváltoztatom in-
terjúvoló-taktikámat, nem festünk 
pályaképet, hiszen ez minden szak-
lexikonban és sok-sok monográfiá-
ban megtalálható. Csapongó kérdé-
sek következnek: 

— 1927-ben, az orosz származású 
Olga Csehovával forgatta nagy sike-
rű Szalmakalap-ját, amely Labiche 
remek vígjátékából készült. Emlék-
szik rá? 

— Úgy tudom, Csehov unokahúga 
volt. Nagyon kedves és bájos nőnek 
ismertem, de Préjean mellett nem 
sok szó és lehetőség jutott neki. 

— Két szereplő majdnem minden 
filmjében visszatért: Raymond Cor-
dy és Gaston Modot. Miért? 

— Modot-t először a Párizsi ház-
tetők alatt-ban alkalmaztam, de már 
régen ismert alakja volt a némafilm-
nek. Cordyt először A millió-ban, te-
hát szintén 1930-ban szerepeltettem: 
ő volt a taxisofőr. Azt mesélték, 
hogy az életben is az: ami nem igaz. 
Egy vándorszínész-társulatban ját-
szottak a szülei, s ő is fellépett már 
gyerekkorában. 

— Azt mondják: kabalából alkal-
mazta ezt a két epizodistát oly sok-
szor? 

— Szó sincs róla! Nem vagyok ba-
bonás 

GERARD PHILIPE 
— Mikor ismerkedett meg Gérard 

Philipe-pel? És hogyan? 
— Egy olasz cég 1949-ben megbí-

zott Az ördög szépsége című modern 

Faust-legenda forgatásával, amely-
nek a könyvét Salacrou-val közösen 
írtuk. Ettől kezdve Gérard haláláig 
szinte minden filmemben foglalkoz-
tattam. ö volt pályám során az 
egyetlen művész, akinek „mérték 
szerint" írtam a filmet, eleve neki 
szánva a főszerepet. Barátságunk 
olyan volt, hogy egyszer, Gérard ké-
résére, 1959-ben még azt is elválal-
tam, hogy én rendezzek egy Musset-
vígjátékot, amelynek ő volt a főhőse 
a TNP-ben! A magánéletben is szo-
ros szálak fűztek hozzá: tanú voltam 
az esküvőjén, amikor elvette Anne-t, 
s sajnos, a feleségén kívül egyedül 
énvelem közölték, amikor súlyosan 
megbetegedett, hogy állapota re-
ménytelen . . . 

— Szeretnék néhány magyar vo-
natkozású kérdést feltenni: 1935-ben 
forgatta Eladó kísértet című vígjáté-
kát Angliában. Ha nem tévedek 
Kordáékkal? 

— Korda Sándorral akkor ismer-
kedtem meg, amikor különféle ame-
rikai nehézségek után visszatért 
Franciaországba, s belépett az itteni 
Paramounthoz. Aztán Angliába 
ment, ahol fényes pályát futott be. 
egy nap együtt vacsoráztunk, s el-
mesélte, hogy megvette egy Keown 
nevű szerző Sír Tristam goes west 
című novellájának a megfilmesítési 
jogát. A történet nagyon megtet-
szett: meg akartam venni tőle, de 
nem adta át, hanem inkább felkért, 
hogy csináljam meg az ő cégének. A 
díszleteket Korda Vince készítette. 

— Ismert más magyarokat is eb-
ben a szakmában, amely tele van 
velük? 

— Ismertem Alexandre Esway-t 
(Ezri Sándort), és még Kordáéknál 
a gyár dramaturgját: Biró Lajost. 

— Azt állítják, hogy ön, a filmsze-
rűség apostola, aki már 1923-ban azt 
írta, hogy „az az igazi mozi, amit 
nem lehet elmesélni", elkeseredetten, 
szinte reménytvesztve fogadta a 
hangosfilm térhódítását? 

FILM ÉS HANG 

— Vártam a kérdést! Nagyon so-
kat beszéltem és írtam már a prob-
lémáról. Utalok egy 1951-es jegyze-
temre: „A filmszerűség azt jelenti, 
hogy a filmet a saját lényegének meg-
felelő célokra használjuk fel. A ha-
lász és a kertész tudja, hogy minden 



szerszámnak megvan a maga sajá-
tos rendeltetése, és az ács sem a gya-
luval veri be a szegeket." Egyébként 
nemcsak én féltettem a filmszerű-
séget a hangtól, hanem Eizenstein, 
Pudovkin és Alekszandrov is. ök ki-
áltványt írtak a hangosfilm ellen. 
Továbbá olyanok is, mint Chaplin, 
Stroheim, Murnau meg King Vidor. 
A szovjet filmesek manifesztuma 
hangsúlyozta, hogy „a hang hozzá-
adása. színházszerűen valamely jele-
nethez, megölné a rendezést". Ezt 
Georges Sadoul idézte, s megjegyez-
te: „Ez annyit jelentett, hogy a vá-
gást határozták meg a filmművé-
szet lényegeként." Valóban: a vágás 
az a sajátosan filmszerű eljárás, 
amelynek nincs megfelelője semmi-
lyen más kifejezési eszközben vagy 
más művészeti formában. Különben 
nem a beszélő filmtől féltem, hanem 
attól ahogyan nagyiparosaink fel-
használják. S mivel egyszerre vol-
tam író és filmrendező, tudtam mi-
lyen különbség van, milyen különb-
ségnek kell lennie színház és film 
között. 

— Persze azért csak vissza-vissza-
sírta később is a némafilmet: sok 
hangosfilmjére emlékszem, amely-
ben még mindig voltak, például 
üvegfal mögött beszélő, tehát a 
filmben nem hallható szereplők... 

— Igen — feleli nevetve. — Ez 
csak térfa volt, például a Hallgatni 
aranyban. De komolyra fordítva a 
szót: nem az a lényeges, hogy hall-
juk-e vagy nem a párbeszédet. A 
kérdést mindig helytelenül vetik fel. 
A fontos az, hogy milyen szerepet 
szánnak a képnek. Ha olyan filmet 
látok, ahol az egész történetet sza-
vak mondják el, ez szerintem nem 
mozi, hanem rádió, mert ha nem 
nézzük a képet, akkor is megértjük. 
Ez az, amit nem szeretek. 

— A rádióról jut eszembe, úgy tu-
dom: 1950-ben hangjátékot írt Gé-
rard Philipe-nek? 

— Nem, nem én írtam! csak 
Théophile Gautier remek novelláját 
alkalmaztam rádióra Az ördög köny-
nye címmeL Daniéle Delorme is ját-
szott benne. 

HOLLYWOOD 

Hadd tegyem fel az obligát kér-
dést: hogyan érezte magát Holly-
woodban a háború alatt? 

— Az ottani gyártási módszerek 
rendkívül különböztek a hazaiaktól. 
Az amerikai gépezet úgy volt meg-
szervezve, hogy az egyéniség nem 
számított. 

— Vagyis ott nem lehetett olyan 
filmet készíteni, amit film d'auteur-
nek mondanak? 

— Film d'auteur? — horkan fel a 
Francia Akadémia tagja. — Nem tu-
dom, mit jelent ez. Ezt a mai fiatal 
kritikusok találták ki. Sosem értet-
tem meg, mit akarnak ezzel monda-
ni. Hát én mi mást csináltam egész 
életemben? Sok türelemmel mégis 
sikerült Hollywoodban olyan filme-
ket forgatnom, amelyek nem kény-
szerű feladatot jelentettek, és ez 
nem kevés. Szerencsém volt: soha-
sem voltam kénytelen meghajolni 
valamelyik producer előtt. Vala-
mennyi kint forgatott filmemet az 
érvényes amerikai rendszer módsze-
reivel szembeszegülve forgattam, va-
lamennyi valóságos kis gyártási cso-
da volt. így hát mihelyt hazajöhet-
tem, hazajöttem (Pétainék megfosz-
tottak francia állampolgárságomtól). 
Ennek ellenére tárgyilagosan meg 
kell állapítanom, hogy ez a rendszer, 
amelyet én nem sokra becsülök, sok 
nagy alkotást hozott létre a filmtör-
ténetben. Azt azonban roppant saj-
nálom, hogy ez a szinte diktatóriku-
sán merev rendszer megakadályozta, 
hogy olyan nagy mesterek, mint 
Stroheim, folytassák pályájukat, 
vagy odavezetett, hogy egy Orsón 
Welles karrierje megfeneklett. 

AZ „ÜJ HULLÁM" 

— Mi a véleménye az „új hullám-
ról"? 

— Sohasem sikerült kiderítenem 
igazán, mit jelent. 

— Azért mégis csak lehet valami 
a kifejezés mögött? 

— Újságírók agyalmánya. Azt hi-
szem eredetileg politikai fogalom 
volt, s Francoise Giroud, az Express 
főszerkesztőnője vetette be az ifjú 
rendezők politikai törekvéseit jelle-
mezve. Csak később alkalmazták 
magukra a filmekre is, de a csoport 
tagjai szerteágazó utakon járnak. 

— S kit kedvel közülük? 
— Az élőkről nem nyilatkozom. 

Túl nehéz lenne! Különben is csak 
kevés új filmet ismerek... Ha a 
nouvelle vague olyan mestereket 



adott volna, mint például Fellini, 
akkor szívesen megemlíteném, ö 
igazán sok újat hozott a film terén. 

— £s Antonioni? 
— Vele kevésbé rokonszenvezek. 

Fellini mindig nagyon eredeti. A 
Strada remekmű, s azóta is minden 
filmje nagyon tetszett. 

— £s, ha már az olaszokról van 
szó, ismeri Bertoluccit? 

— Mit csinált? 
— A megalkuvó-t. 
— Nem láttam. 
— És Az utolsó tangó-t? 
— Azt igen: jól érti a mestersé-

gét . . . de azért elszunnyadtam köz-
ben . . . 

— Azt mondják: a francia film 
hullámvölgyben van. 

— Régóta mondják. Folyton vál-
ságról beszélnek. Nem láttam elég 
új filmet, hogy érdemben nyilatkoz-
hatnék. 

— Mikor forgatott utoljára? 
— 1965-ben, a Finom kis háború 

című francia-román kooprodukciót. 
Nem mondtam le a munkáról, de 
nem akad jó ötletem. Mellesleg: már 
nem vagyok ötvenéves. Más dolgom 
is van: most egy novelláskötetet állí-
tok össze. A tavasszal pedig az 
Odéon bemutatja A sima szájú szaj-
ha című vígjátékomat. 

— Nem gondol rá, hogy • megírja 
emlékiratait? 

— Nem! Nem érdekel a múlt. 
Gyermekkori élményeimet áttétele-
sen az imént emiitett elbeszéléseim-
be szövöm. Mint írónak az a vélemé-
nyem, hogy a jelenről nem nagyon 
lehet írni, inkább csak a múltról. 
Ezt tette Tolsztoj, Proust. Sőt még 
Aragon is! Legjobb művei az első 
világháború előtti időkben játszód-
nak . . . 

— Ha legértékesebb filmjét ce-
menttartályba rejtenék a jövő szá-
mára, melyiket választaná? 

— Egyiket sem. A film halandó 
művészet. Nem marad fenn. A régi 
alkotások csak a beavatott műked-
velőket érdeklik. Meg a filmtörténe-
tet tanulmányozó diákokat. De nem 
a széles közönséget! Itt van például 
Az ördög szépsége: 1949-ben a pári-
zsi Madeleine filmszínházban óriási 
sikere volt, tíz hétre prolongálták. 
Tizenöt év múlva egy másik mozi 
felújította: alig egy hétig volt műso-
ron. S ez nagyon érthető. Leginkább 
az ásványvízhez hasonlíthatnám: ha 
kinyitjuk a palackot, két nap múlva 
már olyan, mint a közönséges víz. 
Ugyanaz, de már nem pezseg... 

BAJOMI LÁZÁR ENDRE 


