
Egy „ismeretlen" rendező 
A nemzetközi filrnsajtó és filmköz-

lemény ezekben a napokban 
emlékezett meg Max Ophulsról, a 
nagy rendezőről, aki egy esztendeje 
balt meg. A filmművészet egyik leg-
érdekesebb és legegyénibb mesterét 
vesztette el benne, akinek — hazánk-
ban sajnos kevéssé Ismert — alkotá-
sai világszerte nagy sikert arattak és 
szenvedélyes vitákat kavartak fel. 
Híveinek lelkes tábora és ellenfelei-
nek ugyancsak elszánt csoportja ku-
tatja Max Ophuls titkát, művészeté-
nek rejtélyét. Szatirikus? Mese-
mondó? Az élet kíméletlen kritikusa? 
A külsőséges eszközök, a felületi csil-
logás múló hatású mesterembere — 
•mint ellenfelei állítják? Vagy éppen 
ellenkezőleg, a mély szimibolumok, 
a finom, bensőséges hatások utolér-
hetetlen varázslója, aki csak a íő-
konlelkek számára tárja fel művé-
szetének sajátos szépségeit? 

Egyik méltatója a következő találó 
jellemzést adja róla: » Vannak rende-
zők, akik a cellulóidszalag festő-
művészei, másoik szobrászai, megint 
második mészárosai; Max a vegyésze 
volt.« Valóban, egész élete a mű-
vészi hatásck keresésében, kísérlete-
zésben telt el. ő maga egy 1956-ban 
Hamburgban tartott előadásában, 
amelynek »A film alkotójának ta-
pasztalatai« címet adták, a követke-
zőket mondja: »-Nem utasítottam 
v'ssza ezt a címet, de megváltoztat-
tam egyszerű ,Filmtapasztalatokká' 
Ugyanis nem hiszem, hegy egy alkotó 
van egy filmben: azt vallom, s ez 
mintegy axiómája tevékenységem-
nek, hogy annyi alkotója van egy 
filmnek, ahány ember dolgozik ben-
ne. Az éin rendezői feladatom abban 
áll, hogy felébresszem ezekben az 
emberekben a film alkotódnak ön-
tudatát és lelkesedését. Egy film nem 
válhat élővé egy magános ember se-
gítségével. Én csak azt tehetem — 
és velem együtt kollégáim is azt te-
hetik —. hegy felkeltik mindenkiben 
az alkotóerőt, legyen az villany-
szerelő vagy színész, zenész vagy 
vágó, vagy díszítő, nincs időm fel-
sorolni ezt az egész világot, amelyet 
annyira szeretek. Fel kell fedezni 

bennük az alkotót, ügyelni kell, hogy 
élni kezdjenek — és jó filmjük lesz. 
De hogyan lehet elérni azt, hogy a 
ruhatervező szebb kosztümöket raj-
zoljon nekem, mint amilyeneket én 
magam elképzelni tudok? Mit kell 
termem, hogy az operatőröm gazda-
gítson engem, amikor beszélek vele 
és mindig egy kissé világosabban és 
távolabbra lásson, mint ahogy én 
magam látok? Hogyan juthatunk — 
gyakran visszaé'nek ezzel a kifeje-
zéssel, de itt a maga teljes értelmé-
ben használhatjuk — ehhez a ŝza-
badságihoz? Azáltal, hogy nem 
akadályozzuk a kísérletben. Mert én 
félek, hogyha akadályozzuk a kísér-
letezésben, a rutin nem várakozik a 
következő forgatásig. Az ajtónak 
nyitva kell lennie. Bárhogy is ked-
veljük általában a zárt ajtókat — 
stúdióban vagy otthon, ahol a gáz-
és vízművek alkalmazottai járnak. 
De a művészi hivatásban az ajtónak 
mindig tágranydtva kell, lenni az is-
meretlen, a még nem kikísérletezett 
számára. És ha mi nyitva tartjuk a 
házat, a vendégek nem fognak hiá-
nyoznia 

Max Ophuls pályafutása időben 
és térben a nemzetközi filmgyártás 
különböző területeit és korszakait 
érinti. A nácizmus uralomrajutásáig 
Németországban dolgozott és itt rem 
dezte meg első nagy jelentőségű 
fi'mjét, a Liebelei-t, amelyet Arthur 
Schmitzler darabjából alkalmazott 
filmre. Ehhez a témához tér vissza 
húsz esztendő múlva a Madame de-
ben, amely egyfajta felújítása a régi 
témának, csak éppen húsz esztendő-
vel öregebb változatban, mind a sze-
replőit, mind a rendezőit illetően. 
De németországi tevékenységéhez 
fűződik ugyancsak érdekes opera-
filmkísérlete, amelyet Smetan.a 
Eladott menyasszonyalapján ké-
szített. A La Signoria di Tutti — 
amelyet 1934-ben Olaszországban for-
gatott, már ©^hírnöke világhírű film-
jének, a Lola Montés-nak. Ebben 
egy túlhajszolt sztár drámáját ábrá-
zolja, aki öngyilkossági kísérlete 
után a 'klinikai ágyon — érzéstele-



Balszélen Christian Matras a -Plais ir- forgatása közben, a díszlet sarkában Max Ophuls 
frakkba és cilinderbe -maszkírozva- tánclépéseket mutat 

fűtés köziben éli át újra életének 
legfájdalmasabb pillanatait. 

A nácizmus uralomrajutása után 
Ophuls Franciaországba helyezi át 
tevékenységének színterét, és mű-
vészi fejlődését olyan filmek jelzik, 
mint a Divine, a Le Plaisir, a La 
Tendre Ennemie. De végül is Ame-
rika az, alhol négyesztendős holly-
woodi munkanélküliség után Max 

• Ophuls megtalálja önmaga kifejezé-
sének legszabadabb tehetőségeit. A 
L'Exilé Douglas Faárbanks Jr-ral és 
a Stefan Zweig nyomán készült 
Lettre d'une inconnue két felejthe-
tetlen filmalkotás. Nem szólva a hí-
res Caught-ró 1, amely sdhasem ke-
rült el Európa nagy részébe. S en-
nek a korszaknak eredményeit menti 
át második franciaországi korsza-
kába, amelyben a többi között olyan 
is szerepel, mint a kedves írója 
Schnitzler nyomán megalkotott Kör-
tánc, amely a háború utáni filmgyár-
tás egyik legnagyobb tömegsikere 
volt. 

Ezekben a filmekben Ophuls, mint 
a nagystílű, fényűző ízlés kedvelője 

jelentkezik. Pedig valójában ez a 
nagyvonalú stílus művészi szemér-
me tességét takarja. Joggal írja róla 
egyik kritikusa: »Az, amit ő kuta-
tott — a tempó, az ámyalatosság —, 
annyira törékeny és ugyanakkor 
olyan precíz valami, hogy aránytala-
nul nagy csomagolásban kellett 
megóvnia, mint egy értékes ékszert, 
amelyet tizenöt egyre terjedelmesebb 
ládikóba rejtenek, egyiket a másikba 
illesztve- Vagy ahogy Peter Uszti-
nov, akiivel annyit dolgozott együtt, 
jellemezte: »Max Ophuls a leg-
befeflénézőbb a rendezők közül. Való-
ságos órás, akinek nincs más becs-
vágya, minthogy a világ legkisebb 
óráját megalkossa és aztán a perver-
zitás egy hirtelen felvillanásával egy 
katedrális csúcsára helyezze el.« 

Ez a mindenre-kiterjedő aprólékos 
gondosság tette Ophulst a legnagyobb 
színésznevelők egyikévé. Teljesen té-
ves az az eléggé elterjedt elképzelés, 
mintha Max Ophuls a felvevőgép má-
niákusa, a gépmozgatás megszállottja 
lenne. Valójában a színész volt a leg-
fontosabb a számára, akiért mindent 
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Dániellé Datrieux-t rendezi 
a -Madame de—ben 

feláldozott. Azt vallotta, hogy a szí-
nészi kifejezőerő akkor a legigazabb, 
ha egy természetes fizikai kényszer-
nek engedelmeskedik. Max Ophuls 
szerint nem lehet összehasonlítani a 
színész játékát, aki szembenáll a fel-
vevőgéppel, ugyanannak a színésznek 
a játékával, aki tudja, hogy egy zöld 
növény, egy faág, egy kályhacső vagy 
egy vitorla részlegesen elrejti az ar-
cát. Az erőfeszítés, hogy legyőzze ezt 
az akadályt, igazabb hangvételhez, 
pontosabb kifejezéshez segíti hozzá. 
Jean Gabin, Gaby Morlay, Pierre 
Brasseur, Dániel Gélin, Charles Bo-
yer, de Sica, Danielle Darrieux egy-
aránt Max Ophulsnak köszönhetik 
életük talán legjobb alakításait. 
Ugyancsak Peter Usztinov írja róla: 
>-Gyakran félbeszakított egy jelene-
tet egy szemhéj szertelen lezáródása 
miatt, amely ott éppen annyira nem 
volt helyénvaló, mint a trombitahar-
sogás a temetéskor.* 

Max Ophuls vérbeli művész volt, 
aki nem elégedett meg a technikai 
ügyeskedésekkel és azt vallotta, hogy 
a film technikusai a filmművészek 
barátaivá válhatnak, ha a témának 
alárendelik magukat, de a hóhéraivá 

lesznek, ha a technikát fölébe he-
lyezik annak. Ez az állítólag külső-
leges és felületes filmrendező — 
mint a legnagyobbak — az élet igaz-
ságát kutatta állandóan és a teremtő 
képzelet jogára esküdött. Sokat idé-
zett jelmondatául Musset híres sza-
vait választotta: -Aki visszaél az ér-
telmével, hogy megállítsa a képzelet 
folyamát, jobban tette volna, ha os-
tobának születik.* 

Gy. E. 


