
René Clair, a hatvanéves örökifjú 
••Csapongó " érzelmeit szabadon, 

természetes közvetlenséggel énekli 
ki, nagyszerű, meglepő groteszk ötle-
tekkel.. . Áttetsző tiszta költészet, 
csupa hangulat... kecses és köny-
nyed.. .*< Ki mondja ezt, kiről? Nem 
Sadoul René Clairről, hanem . . . 
Szerb Antal Musset-ről. Az idézet 
mégis helyén van, mert a zseniális 
filmrendező; akinek hatvanadik szü-
letésnapját ünnepli a világ, vala-
mennyi francia színpadi szerző közül 
leginkább Musset légies játékossá-
gára és gunyoros gyöngédségére em-
lékeztet. Másik nagy őse azonban 
Diderot és az encikiopédistáktól sis-
tergő XVIII. századtól örökölte ki-
robbanó kíváncsiságát, okos izgága-
ságát, bálványromboló buzgalmát, 

háborgó türelmetlenségét, s nem 
utolsósorban a szédítő tempót, amely 
kifullasztja a lustákat és fejbeveri 
az ostobákat. 

Ezek a távoli örökségek azonban 
csak már az érett férfikorban alko-
tott és immár klasszikus filmekben 
jelentkeztek nyilvánvaló igazság-
ként. A fiatal René Clair ugyanis, 
némi újságíróskodás és néhány néma 
filmben eljátszott : hősszerelmes-
szerep után, az első világháború 
után rendezett első alkotásaiban az 
akkor dúló izmusok hatása alá ke-
rült. Első filmjében, az 1923-ban ké-
szült Alvó Párizs-ban erős szürrea-
lista »-béütés*< érződik, bár ugyan-
akkor a fura ötleteken átdereng a 
nagy, a kiolthatatlan Párizs-szere-
lem, amely szinte minden hazájában, 
forgatott alkotását áthatja és amely-
nek hála, ő lett a francia főváros 
legihletettebb film-poétája. Érdemes 
azt Is megemlíteni, hogy már ebben 
az első filmben jelentkezett az egyik 
vezető Clalr-motívum: az álom, 
amely olyan nagy szerepet játszik 
majdnem minden alkotásában és 
amely pL az Éjszaka szépei-nék is 
fő mozzanata. Második filmje, a 
Felvonásköz még az elsőnél is har-
sogóbban volt ••modernista**, különö-
sen a dadaisták hatására. Ebben a 
filmben csakúgy, mint az ugyanezen 
időkben forgatott A Moulin-Rouge 
kísértete című munkájában, szívesen 
folyamodott a francia úttörők fogá-
saihoz és leleményes mechanikai 
trükkjeihez. Clair ugyanis nemcsak 
annyiban jellegzetesen francia mű-
vész, hogy sajátosan keveredik mű-
veiben valamilyen tündéri báj a 
már-már nyelvöltögető csúfolódás-
sal, de azért is, mert ő merít a leg-
következetesebben és a leghívebben 
Lumiére, Méliés, Zecca, Max Linder 
örökéből. 

De René Clair nem állt meg a 
formabontó kísérleteknél, nem ful-
ladt bele a nyárspolgárriasztó izmu-
sok mocsanába: következő filmjének 
ötletét már a modernkedők által le-
nézett Labiche-tól vette, amidőn 
filmre vitte a XIX. századi francia 
vígjátékgyáros ' Florentin kalap-ját 
(1927). Persze, René Clair nagyon 



René Clalr - A z utol-
só milliárdos- című 
film rendezése köz-
ben Jósé Naguéróval 

merészen adoptál, amikor nem saját 
forgatókönyvét dolgozza fel, azt vall-
ja: a remekművekkel azt csinálhatja 
a filmes, amit akar, föltéve, hogy 
megint remekmű legyen belőle! 
Labiche esetében ez történt: a szel-
lemes polgári vaudeville-ből szédítő 
balett-burleszk lett, amelynek tem-
pója úgy viszonylik a bulvárszínház-
hoz, mint az autó a konfliséhoz. 

René Clair, a filmszerűség apos-
tola, a vizualitás megszállottja, 1930 
körül elkeseredetten látta a hangos-
film térhódítását és attól félt, hogy 
a film megint (mint 1908 körül) a 
színház -melléktermékévé- válik, a 
Hang megöli a Képet. A technikai 
haladás önmagéban véve azonban 
sohasem veszélyezteti a művészi 
eredményeket (csak akkor, ha profit-
hajhász iparosok kezébe kerül) és 
éppen René Clair bizonyította be ezt 
legnagyobb világsikerével, A párizsi 
háztetők alatt (1930) című édes-bús 
nagyvárosi poémájával, amely mu-
latságosan' kever hangot és képet (az 
ablakon át fotografált veszekedő je-
lenet pl. néma marad) és amelyben 
a zene a film fontos alkotó eleinévé 
válik és az is marad mindmáig (1. pl. 
ismét az Éjszaka szépei-t!). 

De a francia iskola fejére éppen 
az a jellemző, hogy sohasem áll meg, 
nem pihen meg még legkifizetődőbb 
babérain sem. Az örök kutatás, az 
állandó kísérletezés embere ő, csak-
úgy, mint egyetlen méltó élő vetély-
társa, Chaplin. 1931-ben alkotja meg 
életének fő művét, a Milliő-t, amely-
nek szikrázó szellemessége, harsogó 
játékossága mögött mély gondolatok 
vannak és a táncra perdülő, kuplézó 
(ezt Labiche-tól vette át) hentesek 
és fűszeresek, alsónadrágos bolon-
dok vad körtáncai keserű társada-
lombírálatot takarnak. René Clair 
harcos antikapitalista egyéniségét 
még hevesebben fejezi ki a pénz 
mindenhatóságát leleplező két szatí-
rája: Miénk a szabadság (1931) és 
Az utolsó milliárdos (1934). Közben 
1932-ben rendezi a Július tizenne-
gyedikét, amely a nagyvárosi -f i lm-
folklór- remeke 

A második világháborút Ameriká-
ban könnyű kommerszfilmek készí-
tésével töltötte és nagyon szeren-
csétlennek érezte magát, mert nem 

CUir a -Júlluj tizen-
negyedikét- rendezi 

dolgozhatott a saját forgatókönyvei 
alapján. Szerinte ugyanis - a film-
ben az ötletek döntenek el minden t-
és -egy rossz forgatókönyvből soha-
sem lehet jó film- Hazatérte után 
első dolga az volt, hogy egy bűbá-
jos filmben (Hallgatni arany, 1948) 
tisztelegjen a némafilm emléke előtt. 
Aztán megcsinálta Az ördög szépsé-
gét, amely a társadalombíráló triló-
giájának záróakkordja (1950), első 
színes filmjét, a Nagygyakorlat-ot 
(1955), amelyben gyermekkori emlé-
keit eleveníti fel és csúfondáros iró-
niával kötekedik a-boldog békeidők-
állítólagos -aranykorával-. Érdekes 
megjegyezni talán, hogy ez az egyet-
len René Clair-fllm, amely szomo-
rúan végződik és azt is hogy ezt a 
filmet a kiváló rendező Aragonnak 
dedikálta. Legújabb alkotását, a 
mélabús Orgonás kapu-1, a világ kri-
tikusai megint remekműnek minősí-
tették és René Clair a legutóbbi 
brüsszeli -bajnokságon« a világ ren-
dezői közül, Chaplin és Eisenstein 
után, a -harmadik helyen futott be-. 
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