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A Filmvilág számára irta: P I ERRE J O Y E , a Drapeau Rouge főszerkesztője 

Pár hete érkeztem vissza Buda-
pestről, lapozgatok ott készített jegy-
zeteimben; -Beszélgetés egy mun-
káscsaláddal-, -Egy dunaparti kávé-
ház teraszán-, -Fi lmvi lág- . . . 

Hopp, megvan! Tartozom egy ígé-
rettel a Filmvilágnak. Ott jártamkor 
a kedves, baráti beszélgetés során 
megkérdezték tőlem: milyen problé-
mái vannak a belga kulturális élet-
nek? Nos, ha későn is, legalább most, 
Brüsszelből válaszolok a Budapesten 
elhangzott kérdésre. 

A belga kulturális élet sok problé-
mája közül a legnagyobb: Párizs. A 
fény városa háromszáz kilométernyi-
re van Brüsszeltől, s ez a közelség 
azt jelenti, hogy a belgák szinte a 
francia kultúrán nevelődnek. Se sze-
ri, se száma a hozzánk érkező fran-
cia művészcsoportoknak, francia 
könyveknek... így hát a hazájukban 
maradó belga művészek iránti ér-
deklődés vajmi kevés. Érthető tehát, 
hogy a belga írók és művészek zöme 
igyekszik a francia fővárosba jutni. 

A tehetségesek rendszerint hamar 
érvényesülnek. S ha megvan a hír-
név, könnyen elfelejtik származásu-
kat, csodálóik eredeti franciáknak 
hiszik őket. . . 

A film egyik legismertebb művé-
sze Jacques Feyder például, bár min-
dig Franciaországban dolgozott, bel-
ga származású. Charles Spaak, a 
filmíró, Claude Spaak színházi szer-
ző ugyancsak belgák, jelenleg Fran-
ciaországban élnek. S néhány, a híres 
francia (tulajdonképpen belga!) szí-
nészek közül: Victor Francén, Fer-
nand Ledoux (mindketten a Comé-
die Francalse tagjai), Fennand Gra-
vey, Raymond Rouleau, Madeleine 
Ozoray., . 

A filmgyártásban Franciaország 
közelsége gyászos következményeket 
jelent számunkra. Belga filmgyártás 
egyszerűen nincs. Mindössze néhány 
értékes dokumentumfilmet készítet-
tünk, (Henri Storok, André Cauvin 
stb.), de soha nem tudott megvaló-
sulni nálunk az igazi, belga nemzeti 
filmművészet. Ennek egyik oka az is, 
hogy a hazai piac nagyon kicsi, ki-

Itencmillió belgából ötmillió beszéli a 
francia nyelvet. De a döntő ok ma-
rad: a francia filmek konkurrenciája 
legyőzhetetlen. 

A színházi fronton a helyzet ke-
vésbé súlyos. Belgiumban van né-
hány kitűnő színház, a többi között 
a Nemzeti Színház, bár ez is csak 
az állami szubvenciónak köszönheti 
létezését. A Párizsiból hozzánk érke-
ző színjátszó társulatok egyre nehe-
zebb versenytársaknak bizonyulnak, 
kiváltképpen amióta az új francia 
darabok -ősbemutatóit- Párizs előtt 
Brüsszelben tartják. Jellemző, hogy 
a legjobb belga drámaírók is Párizs-
ban kezditek működni és csak az ott 
elért sikerek után szereztek maguk-
nak becsületet saját hazájukban. 
Ezek közül a legismertebbek Fer-
nand Crommelynck és José-André 
Lacour. 

És végül, ami az irodalmat Illeti: 
a belga olvasók francia kiadók regé-
nyeit vásárolják abban a szent meg-
győződésben, hogyha egy író művét 
belga kiadó adja kl, annak egyedüli 
oka, hogy az illető nem talált ma-
gának francia kiadót Párizsban. így 
aztán csak a költők adják ki köny-
veiket Belgiumban — saját költségü-
kön. 

Hosszú ideje már, a legnagyobb 
belga írók Is Franciaországban publi-
kálják könyveiket, így a világhírű 
Verhaeren és Maeterlinck. Belgium-
ban él, de Franciaországban adatja 
ki könyvét a legjobb belga író, Franz 
Hollers is és — ezt a névsort leheitne 
még folytatni az 1958-ban Goncourt-
díjjal kitüntetett Francis Valderrel, 
vagy Daniel Gillessel... A franciá-
nak ismert, de valójában belga Char-
les Plisnier ugyancsak Goncourt-dl-
jat kapott, a híres detéktívregény-
író: Sámánon egy liége-i újság szer-
kesztőségében riporterként kezdte 
meg pályáját.. . 

Lapozok budapesti jegyzeteimben: 
-F i lm. . . problémák: Milyen legyen 
a vígjáték.. . Űj stílusok... Kaland-
filmek az if júságnak...« — Beval-
lom, ezekért a problémákért egy ki-' 
csit irigylem magyar barátaimat. 


