
Tulajdonképpen csak a 
filmről kellene szó-

lanom, melynek "-Az éj-
szaka szépei* a címe és 
René Clair rendezte, s 
nem lehet. A filmből ki-
sugárzik valami s meg-
parancsolja, hogy ne a 
szokásos mércét használ-
jam, ne mérjem a filmet 
a valósághoz, hanem a 
képek mögött kutassak 
az alkotó arca után, va-
lami olyan Eötvös-ingá-
val, mint amilyennel 
például Vörösmarty arca 
után kutatok a ^Meren-
gőhöz* olvasása közben. 
René Clair-t sohasem 
láttam, mégis él bennem 
a képe, mint a Racine-é, 
a Phaedra, a Berenice 
költőjéé. Nem érték-
ítéletként mondom, de 
kevés filmrendezővel va-
gyok így. Eisenstein ere-
deti és markáns rendező 
volt, Orsón Welles me-
rész, izmusos fogásokkal 
dolgozik. René Clair pe-
dig egyszerűen csak vall. 
Finom mozdulatokkal, 
lehajtott fejjel feltárja 
embersége botlásait és 
szíve derűjét. Egészen 
úgy mint a költők! 

Chaplin is maga írja 

és rendezi a filmjeit, de 
még sohasem éreztem, 
hogy író. René Clair-nél 
az első kép után meg-
csap az őszinteségnek, a 
témába mélyedésnek 
csak az író-barlang ma-
gános, csendes, elrévült 
éjszakáin teremthető fu-
vallata. 

S ebből az íróságból 
sok minden következik. 

Apróbbak: Nincsenek 
a filmjeiben kisiklások, 
oda nem illő képek, túl-
facsart helyzetek, stílus-
törések. Mert a barátja 
otthonában is lehet fél-
szeg és görcsös az em-
ber, de családja körében, 
gyermekei közt miért 
lenne az. 

Aztán: szigorú drama-
turgia, maradéktalanul a 
film heterogén elemei-
nek mesteri egységbe 
faragását értve Clair 
dramaturgiáján. Ez a 
filmje is olyan szigorú 
szerkezetű, mint egy 
szonett. 

Végül következik az a 
filmen sajnos ritka me-
részség, hogy ellent mer 
és tud mondani önmagá-
nak, azaz nem csak a 
cselekményt fejleszti, 

hanem a gondolatot is 
mélyíti. Ez dialektika, az 
értelem kemény mun-
kája. Szerszámai pedig 
műveltség és ízlés. (Éz 
is ritka madara a film 
égövének.) 

Mindez együtt pedig 
egyedülállót eredmé-
nyez: megtalálja egy 
művészi gondolat (ihlet) 
egyetlen lehetséges és 
örökérvényű kifejezését. 
Ezt másoknál, még a 
legnagyobbaknál sem ér-
zem mindig ilyen erővel. 

A dicséret nagyon 
nagy, alá kell támasz-
tanom. Nézzük »Az éj-
szaka szépei«-t. Claude 
kisvárosi zenetanár nagy 
ambíciókkal a mai viszo-
nyok zenegyilkos zörejei, 
gépzaja s környezetének 
zene-közömbös maga-
tartása közepette. Kény-
telen szebb, művészet-
pártolóbb kort, majd 
sorra korokat megál-
modni magának, belebo-
londul a francia múlt 
szép álmaiba, ahol si-
kere van és tisztelik, 
szeretik. Álmai át meg 
át vannak szőve minden-
napjának alakjaival és 
gondjaival s minden 



Lollobrigida a háremben 

megálmodott szép kor-
ból kénytelen kiábrán-
dulni, rájönni még álom-
ban is, hogy régen sem 
volt iobb, mint most. Sőt, 
a végén a jelenében is 
meglátni a szépet, a sze-
relmet, a sikert. Az em-
beri élet lehetőségét. A 
párizsi opera elfogadja 
az operáját. Nos, az, 
hogy álom és valóság 
keveredik és váltakozik, 
magában még nem indo-
kolná a filmre predeszti-
náltságot, de az, hogy 
Claude zenetanárnak 
motorzúgással és töfö-
géssel gyűlik meg a 
baja, mivel századunk a 
motorok zajával van tele 
s az, hogy csendes, szép-
zené jű korokat álmodik 
meg magának ezzel 
szemben, ez már kiált a 
film képet, zenét és zö-
rejt könnyű szívvel ke-
verni tudó lehetőségei 
után. Aztán itt van Gé-
rard Philipe játéka. 
Minden mozdulata, eset-
lése, botlása szerves tar-
tozéka a filmnek. És 
vajon nevetnénk-e ol-
vasva azon, hogy Lollo-
brigida először megértő 
kasszírnő, majd szerel-

Magali Vendeuil és 
Gérard Philipe 

sem veszi komolyan. 
Egy pillanatra sem köve-
teli tőlem, hogy életnek, 
valóságnak lássam a já-
tékát. Inkább így tesz: 
figyelj csak, én ezt ér-
zem, gyere játssz velem. 
Egészein saját világot, 
szinte mesevilágot épít 
fel. Ihletéből! Sok har-
sogó realizmus után ne-
kem nagyon jól esik ez... 

A másik pedig az, 
hogy ennyi apró, szelle-
mes kis ötletet egy film-
ben ritkán láthat az 
ember. 

A film az 1952-es ve-
lencei biennálén a "-sajtó 
nagydíjáét érdemelte 
meg. 
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mes háremhölgy az 
álomban s megint csak 
kasszírnő s menyasszony. 
Hogy az isteni Paolo 
Stoppát, az álombeli 
opera igazgatóját éne-
kelni' látjuk és halljuk, 
vajon mivel lenne pótol-
ható? S a csodálatos 
operai kép, amikor 
Claude találkozik a 
kosztümös, sisakos sta-
tisztákkal az operában s 
nem tudja ébren van-e, 
vagy álmodik s megérti, 
hogy a valóság legalább 
olyan szép, mint az 
álom. 

Kár folytatni. Csak így 
lehetett ezt elmondaná. 
S mégis folytatnám, szí-
vesen ábrándoznék to-
vább is, mert mindén 
felidézett kép másodszor 
is evönyönködtet. Ked-
vem tárnád hódolatomat 
ilyen játékértékű ha-
sonlításokkal kifejezni, 
hogy a film Csehov-ja, a 
vígjáték Ovidiusa, a ké-
piek jószívű Shaw-ja. 

Á teljesség kedvéért 
pedig még két dolgot el 
kell mondáim. Először 
azt, hogy mindez a játék 
nyelvén mondódik el. 
Látszólag René Clair 


