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Az Átkelés Párizson a negyedik 
film, amit láttáim tőle, s az emléke-
zetemben megmaradt. A test ördöge, 
a Vörös és fekete, a Vörös kocsma s 
az Átkelés Párizson című filmekből 
egy sajátos arcélű, eredeti módsze-
rekkel dolgozó mester egyénisége 
bontakozik ki, aki sok tekintet-
ben ú j iskolát kezdeményezett 
a francia filmművészetben. 

Autant-Larát mindeddig nem so-
rolták a francia filmművészet leg-
nagyobb mesterei közé. Duvivier lát-
ványosabb, Jean Renoir izgatóbb, 
René Clair találékonyabb, Marcel 
Carné nagyobb emóciójú művész 
őnála. Lara vizuális fantáziája — 
látszatra legalább — jóval szegé-
nyebb, nincsenek rriontázs-viziói; 
képkapcsolásai meg sokszor éppen 
szokványosak. Filmjei nem "film-
szerűek" a szónak abban az értel-
mében, ahogy a néma filmstílus 
30-as évekbeli, első nagy reneszánsza 
idején a francia film előbb említett 
nagy mesterei (nem is soroltuk föl 
valamennyiüket) elképzelték, ö k a 
némafilmhez nyúltak vissza, annak 
eszközeiből merítettek inspirációt, s 
szinte száműzve a dialógot, kevés 
szóval, roppant látomásokkal igye-
kezték mondanivalójukat kifejezni. 
Ha irodalmi alkotáshoz nyúltak, azt 

is teljesen a sajá t képükre formál-
ták, épp csak az eszenciáját adva az 
eredetinek, megtoldva fantáziájuk 
sokszor önkényes képzuhatagaival. 
Mindebben volt egy jóadag avant-
garde-romantika is, s igaz ugyan, 
hogy ma is, mint a f i lm egyik hős-
korára, tekintünk vissza ezekre az 
időkre, látnunk kell, hogy a fi lm-
művészet fejlődése azóta más irányt 
vett: a folytonos technikai tökélete-
sedés különös művészi önkorlátozás-
sal já r együtt. Mintha az akkori fé-
nyes ötletek, víziók és látványos 
képfűzések egy fa j ta szegénységet 
takargattak volna: a vizuális gaz-
dagság a gondolatok, eszmei problé-
mák bizonyos fokú leegyszerűsítésé-
vel járt együtt. Az a 30-as évekbeli 
"filmszerűség" mind sablonosabbá, 
szikkadtabbá vált, , a képek mögül 
eltűnt a meggyőződés, a masinéria 
üresen járt. Autant Lara egyik leg-
jellemzőbb vonása, a "második nem-
zedék" nagy mestereivel szemben, 
hogy tud a háttérben maradni; alá-
rendelni magát az irodalmi nyers-
anyagnak. Egyik alapvető fölisme-
rése, hogy a modern élet problémái 
túlnyomórészt intellektuális jelle-
gűek, s a 30-as évek iskolája épp ezt 
az intellektualizmust szegényítette 
el, ennek ábrázolására nem voltak 



elegendőek az eszközei. Másrészt e 
problémák javát az irodalom hor-
dozza, s a film, ha igazán korszerű 
akar lenni, az irodalom szolgálatába 
kell állania. Teheti ezt annál inkább, 
mert hisz összművészet, stiláris sa-
játságait a kor-igény határozza meg 
s nem pedig egy mindörökre adott 
esztétikai norma-rendszer. A film-
szerűség különben korántsem merül 
ki a vizualitásban, s a vizualitás is 
több a montázsoknál, képkapcsolá-
soknál, gépmozgásoknál. Lara ezek-
ből csak a legegyszerűbbeket tar-
totta meg, s minden fogást, esz-
közt, amely neim hordoz magvas 
gondolatot, kiirtott filmjeiből. 

Ezzel jár együtt, hogy a színésznek 
— az eszmék tolmácsának — szánja 
filmjeiben a legnagyobb szerepet. 
Ahány filmje, annyi emlékezetes, 
nagy alakítás: Gerard Philippe-é, 
Micheline Presle-lé A test ördögé-
ben, Danielle Darrieux-é a Vörös és 
feketében, Gabiné és Bourvillé az 
Átkelés Párizson-ban, Fernandelé, 
Fracoise RosaV-é a Vörös kocsmá-
ban. \ színészi játékot persze a ré-
giek sem becsülték le, de csaknem 
valamennyi tényezőnek alárendel-
ték: érdemes összehasonlítani pél-
dául Gabin alakítását a Ködös utak-
ban, Renoir Zola-filmjében s most az 
Átkelés Párizson-ban. Az előzőekben 
ez a zseniális színész a »natur-
bursch- sztereotip képét adja, igiaz, 
ellenállhatatlan szuggesztióval, az 
utóbbiban csupa finomság, apró 

részlet megfigyelés a játéka. Autant 
Lara tehát hálátlan, de eredményes 
utat választott, amikor sokszor a 
színész bőrébe bújva fejezi ki a 
maga sajátszerű élményeit. Gerard 
Philippe is az ő fölfedezése; A test 
ördögé-nek kamasz-figurájánál azóta 
sem alakított jobbat. 

Mindez korántsem jelenti azt, 
hogy Autant-Lara a film területére 
tévedt színházi rendező lenne. Mód-
szerei sokban hasonlóak, de él ő a 
film sajátszerű eszközeivel is, igaz, 
hogy rendkívül szigorúan szelek-
tálva azokat. Fukarul bánik a pre-
mier plan-nal, de ott, ahol alkal-
mazza, súlyosat tud mondani, s a 
kevés is soknak tűnik. Filmjeinek 
montírozása egyszerű, de úgy emeli 
ki a történet jellegzetes súlypontjait, 
s a színész játékát, hogy egyúttal 
olyat is tud mondani, amire más 
művészet nem képes. Szimbólumai 
szinte szokványosak, de a maguk 
helyén óriási hatásúak: emlékezzünk 
csak A test ördögé-ben a íellobbanó-
kihúnyó kandallótűz vissza-vissza-
térő képeire, s a két alkalommal, a 
nász és az asszony halála pillanatá-
ban megismételt »fahrt--ra, a fonott 
támlájú ágy háta mögött! 

Legfőbb érdeme azonban, hogy az 
ő nevéhez fűződik a film és a mo-
dern szépirodalom immár nem csak 
alkalomszerű találkozása. Irodalmi 
alkotásokat — többnyire klasszikus 
műveket — korábban is vittek 
ugyan filmre, de a kortárs-irodalom-



ból úgyszólván csak a best-sellerek 
és a zeit-stückök érdekelték a 
filmművészeket; legföljebb, ha 
Maugham-ig, Stefan Zweigig elju-
tottak. Autant-Lara is megcsinálja a 
maga klasszikus kísérletét, a Vörös 
és fekete kétrészes filmváltozatát, a 
megoldás azonban csak részletsiker-
rel járt. A regény túl testes, túl sok-
szálú ahhoz, hogy az ö részletező 
módszereivel sikeres filmet lehessen 
készíteni belőle. Jellemző azonban, 
hogy a Vörös és feketét is mennyire 
a saját képére formálta: kimaradt a 
regényből minden romantika, min-
den stendhali nosztalgia, csak a 
Stendhal! gúny maradt meg, a ro-
mantika ellen. 

Négy filmje közül A test ördöge 
volt rám a legnagyobb hatással. Fő-
leg, mert ebbe a szívét, szenvedélyét 
is beleadta; Rodiguet kissé érzelgő-
sen híg regényét a háború okozta 
erkölcsi züllés roppant látomásává 
sűrítette. A film még 46-ban ké-
szült, de immár klasszikusnak szá-
mított, semmit nem kopott, sőt, ha 
lehet, még növekedett a hatása. A 
Vörös kocsma és az Átkelés Fárlzson 
már egv kiábrándultabb, kissé cini-
kus művészt m u t a t Ennek ellenére 
az előbbi semmivel sem marad mö-
götte A test ördögé-nek. Ebben a 
filmben mutatkozik meg Lara leg-
izgatóbb sajátossága: a modern kor 

valamennyi problémáját idegeiben 
érző s azt hiánytalanul kifejezni ké-
pes intellektualizmusa. A középkori 
rémtörténetet Feydeau segítségével 
exiszitencialista kicsengésű végzet-
drámává emeli, amely megsemmi-
síti kegyes képzeteinket, de egyúttal 
az emberi küzdelem hiábavalóságát 
is hirdeti. A filmre azonban mégsem 
ez a jellemző, hanem az együgyű 
szerzetes oly emberin emberfeletti 
küzdelme a kikcrülhetetlennel szem-
ben, a humor és a borzalom, a tra-
gédia és komédia utolérhetetlenül 
szellemes, változatos egybejátszása, 
amely a modern francia drámairo-
dalom egyik legjellegzetesebb törek-
vése. A Vörös kocsmát alkotó Lara, 
ha a küzdelem értelmében már nem 
is, de a küzdő emberben még bízik; 
az Átkelés Párizson alkotója azon-
ban már mintha azt a hitét is el-
vesztette volna. A filmet fokozódó 
ingerültséggel néztem végig, s tán 
nem veszik szerénytelenségnek, ha 
nem osztom Sadoul s nyomában né-
hány magyar kritikus lelkesedését a 
festő és a sofőr modern, nagyvárosi 
Odysseia-ja i ránt Formai szempont-
ból ez a film is tökéletes, de cinikus 
életszemléletéhez aligha lehet va-
lami közünk. A Vörös kocsma, kóbor 
barátja tragikus együgyűségében 
bukásában is hőssé nő, az Átkelés 
Párizson festője fölényében, sikerei-
ben is törpe marad. 

Persze kár lenne mindebből távo-
labbi következtetéseket is levonni. 
Larát nyilván a témában rejlő sok-
féle lehetőség izgatta, a két feketéző 
csempész vándorlása az éjszakai, 
megszállt Párizson, különös, groteszk 
kalandjaik, — s nem annyira a tör-
ténetben rejlő mondanivaló. Ez a 
film is azt bizonyítja, hogy ő a me-
rész kísérletezők közé tartozik, aki 
épp a legfrisebb, legvitatottabb 
problémákat akarja a filmen kife-
jezni. Hogy mi lesz a következő lé-
pés izgalmas pályáján, elválik majd. 
Az óhajt mindenesetre idejegyezzük: 
jó lenne, ha a modern irodalom és a 
filmművészet általa megvalósított 
szintézisét a film legsajátosabb esz-
közeinek gazdagabb, változatosabb 
fölelevenítése, elmélyítése követné. 
Lara útja csak az egyik út: az iro-
dalom és a film kölcsönhatásának 
még számtalan más lehetősége van. 
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