
PÁRIZS  -  FILMSZEMMEL  
Roppant  sikere  volt  Vedrés  Nagy-

apáink  Párizsa  című,  a  korabeli  hír-
adóikból  és  dokumentumfilmekből  
összeállított  szellemesen  gúnyoros  
montázsának,  amelyet  karácsonykor  
sugárzott  a  'tévé.  (Soha  egyetlen  vá-
ros  sem  játszott  a  világ  filmművé-
szetében  olyan  kimagasló  szerepet,  
mint  Párizs.  Kilencven  éve  égnek  
meredő  vaszsiráfja  pedig,  amelyhez  
Giraudoux költői imát  írt,  minden bi-
zonnyal  a  legtöbbször filmre  vitt  jel-
képes  műemlék.  Sok  ezer  filmben  
villan  fél egy-egy  pillanatra,  de  van-
nak  alkotások,  amelyek  részben,  sőt  
egészben  róla  szólnak:  az  Eiffel-to-
rony,  ez  a  karcsú  párizsi  vasmeny-
asszony,  jelenik  meg  például  La  Pa-
télliére  Az  Eiffel-torony  árnyékában,  
Mereditfh  Az  Eiffel-torony  embere  
című filmjeiben,  Ganoe  A  világ  vége  
című  filmjében,  Clair  A  torony  című  
„lírai  dokumentumában"  pedig  ma-

ga  a  Tour  Eiffel  a  sztár.  Vedrés  
nagysikerű  műve  egyébként  nem  
egyedülálló  a  francia  filmművészet-
ben.  Calef,  Rossif, Reichenbach  mun-
káin  kívül  talán  elég  a  Prévert  szel-
lemes  szövegeivel  ékes  Ivens-féle  A  
Szajna  találkozik  Párizzsal  című,  ná-
lunk  is  vetített  filmkölteményre  
utalnom. 

RENDEZŐK 

Ha  már  most  rátérünk  a  játékfil-
mekre,  és  tájékozódni  próbálunk  a  
Párizs-filmek  dzsungelében,  talán  a  
rendezők  oldaláról  a  legillőbb  meg-
közelíteni  ezt  a  kimeríthetetlen  té-
mát.  Nem  kétséges,  hogy  közülük  a  
„Párizs  gyomrában",  vagyis  a  Vásár-
csarnok  mellett  (akár  Moüére!)  szü-
letett  Clair  az, akit  e  metropolis  leg-
tehetségesebb  filmköltőjének  nevez-
hetünk.  ö  az,  aki  Radnótit  is  elbű-
völte  A  párizsi  háztetők  alaíí-tal,  
amelynek  hangulatteremtő  varázs-
hatalma,  bűvös  muzsikája  engem,  
aki  a  debreceni  Urániában  láttam,  
szintén  úgy  lenyűgözött,  hogy  Ady  
és  Szomory  után  tőle  kaptam  a  Pá-
rizsba  kergető  „kegyelemdöfést"...  

De  Clairnék  ez  a  legremekebb  Pá-
rizs-filmje nem  az egyetlen.  Már  első  
műve  is  tökéletes  Párizs-film.  Az  
alvó  Párizs-ra  gondolok,  amelyben  
egy  őrült  tudós  ördögi  sugarával  
álamba  dönti  a  fővárost,  és  Párizs,  
ez  a  szép  kő-Csipkerózsiíoa,  a  repü-
lőn  érkező  pilóta  meg  négy  utasa  
hatalmába  kerül.  De  Clair  zseniális  
Párizs-festő  szenvedélye  rányomta  
bélyegét  A  millió-ra  csakúgy mint  az  
Éljen  a  szabadság-ra  vagy  a  Pesten  
1933-ban  a  Csókszüret  giccs-címmel  
megbecstelenített  Július  14-ikére.  S  
a  (kissé  hamiskás  múltsóvárgás&al  
érzelmesen,  de  sohasem  érzelgősen  
festett  város  még  egyszer  feltűnik  az  
Orgonásnegyed-ben  (1957).  

A  szintén  párizsi  születésű  Carné,  
mestere  mámoros  életigenléséhez  
képest  borús  Párizs-festőnek  bizo-
nyult.  Maradandó  alkotásokban  
varázsolta  elénk  a  nagyváros  zord  
poézisét  (sokszor  Trauner  pompás  
díszleteire  és  Kosma  lenyűgöző  mu-
zsiké jára  támaszkodva).  Akár  a  Kül-

Jelenet  Jacques  de  Baroncelll:  Goriot  apó  
cfmű  filmjéből  



Marcel  Carné:  Szerelmek  városa  

városi  szállodát,  akár  a  Mire  meg-
virrad-ot  tekintjük, vagy  a  sokat  vi-
tatott  „egzisztencialista"  Az  éjszaka  
kapui-1  nézzük,  mindig  megkap  ben-
nünket  alkotójuk  népi  realizmusa.  
És  a  Les  Enfants  du  Paradis!  (hadd  
ne  használjam  a  bántóan  hamis  
Szerelmek  városa-1).  A  Lajos-Fülöp-
kori,  ezerarcú,  bűnös-édes,  szerel-
mes-szélhámos  Párizs  igézetes  újjá-
teremtésével  Carné  zseniálisan  idézi  
a  nagybulvár  színes  nyüzsgését.  Pá-
lyájának  görbéje,  a'kár  Clairé,  a  há-
ború  után  inkább  lefelé  ívelt,  bár  
az  1954-es  Párizsi  levegő  sem  rossz  
film,  1958-ban  pedig  a  Csalók  érzék-
letesen  vitte  vászonra  a  háború  utá-
ni  megrendült  ifjúságot.  

A  nálunk  is  nagy  közönségsiker-
rel  büszkélkedő  Duvivier  (Táncrend,  
Hulló  csillagok)  Clair  és  Carné  után  
a  legbuzgóbb  Párizs-festő:  nyolcvan  
filmjéből  tizenötöt  szentelt  Párizs-
nak.  Az  ő  nevéhez  fűződik  az  erede-
ti  ötletre  épülő  1932-es  Halló  Berlin,  
Halló  Párizs!  (a  két  főváros  telefo-

nosai  szeretnek  egymásba),  s az  1936-
os  Szajnaparti  szerelem,  a  Népfront-
korszak  egyik  legbájosabban  balol-
dali  (igy  igaz!)  alkotása;  aztán  a  Zola  
nyomán  forgatott  Tisztes  úriház  
(1957)  és  a  nálunk  sajnos  nem  vetí-
tett  Bulvár  (1960),  amely  pedig  Sa-
batier  magyarul  is  megjelent,  hason-
ló  című  montmartre-i  vagányregé-
nyéből  készült.  

A  zseniális  édesapja  műtermében  
felnőtt  Jean  Renoir  nagyszerű  mű-
vészetét  nem  nagyon  itatja  át  a  pá-
rizsi  vonzalom,  de  egy-két  alkotása  
mégis  ennek  jegyében  született.  A  
„populista"  Párizst  látjuk  például  az  
1935-ös  Lange  úr  bűnében,  amely  
kissé  sematikusan  osztja  jókra-rosz-
szakra  a  párizsiakat  a kialakuló Nép-
front  idején,  vagy  a  sokkal  későbbi  
(1954)  Mulató  a  Montmartre-on-ban,  
amelyben  Toulouse-Lautrec  glóriás  
biktonmúltjának  hódolt  (Vértes  Mar-
cell  közreműködésével!)  a  színek  és  
jelmezek,  a  díszletek  és  részletek  bu-
ja  megidézésével.  



Becker,  Renoir  kitűnő  assziszten-
se,  a  háború  alatt  Pesten  és  Pozsony  
mellett  élt  Louise  de  Vilmorin  ötle-
téből  készült,  munkás  tárgyú  Párizs  
és  tavasz  alkotója,  nagy  hűséggel  és  
szeretettel  ábrázolta  a  Montmartre  
egyik  népi  negyedét.  A  Delluc-díjas  
Júliusi  találkában  pedig  ugyanazt  a  
háborús  sérült  ifjúságot  festette  
1949-ben,  mint  később  Carné  A  
csalókban,  de  ő  ezt  nem  keserű  szí-
nekkel  tette,  hanem  inkább  a  clairi  
bohókás  derűvel  idézte  a  Saint-Ger-
main-des-Prés  negyedet  (amelynek  
mellesleg  háború  utáni  sartre-os,  
vianos,  grécós,  bechettes  „egziszten-
cialista"  világáról  több  kitűnő  doku-
mentumfilm  készült.)  Míg  Renoir  
Toulouse-Lautrec  emlékének  áldo-
zott,  Becker  Modiglianinak  állított  
maradandó  monumentumot  1957-ben  
a  Montparnasse  19-ben,  G.  Philipe  
főszereplésével.  S még sok  tehetséges  
francia  rendezőt  említhetnék,  külö-
nösen  a  néma  korszakból  —  például  
Feuillade-ot,  aki  harminckét  Fantő-
77!as-filmet  forgatva  szinte  tbalzaci  
bőséggel  idézte  a főváros minden  ar-
culatát;  vagy  Feydert,  aki  az  első  
Crainquebille-t  forgatta,  s  elbűvölő-
en  varázsolta  vászonra  a  france-i  
kisembert  meg  jellegzetes  vásárcsar-
noki  környezetét  (amit  a  magyar  té-
vében  mi  is  megkíséreltünk  Málnay  
Levente  és  Páger  segítségével...).  

ÍRÓK 

Balzac  és  Francé  említésével  már  
rá  is  tértem  témám  másik,  az  írók  

felől  való  megközelítésére.  Aimi  ma-
gát  Balzacot  illeti,  bár  már  1911-ben  
forgattak  egy  César  Birotteau-t  és  
főbb  munkáit  sokszor  filmre  vitték  
a  franciákon  kívül  a  németek  is,  
Vautrint  pedig  olyan  remek  színé-
szekre  bízták,  mint  Wegener vagy  G.  
Fröhlich,  ez  a  sok  film  nem  nagyon  
vitte  ki  a  nézőt  az  utcára,  melynek  
pedig  az  író  fáradhatatlan  vándora  
volt.  Egyetlen  nagy  Balzac-film  sem  
született,  hanem  inkább  csak  csinos  
kalandfilmek  (ezt  a  hagyományt  
folytatja  a  TV  is  — lásd  Cazeneuve  
most  futó  Kurtizánok-ját).  Talán  az  
egyetlen  kivétel  a  Giraudoux  forga-
tókönyvéből  készült  Langeais  her-
cegnő. 

Hugó  óceánjában  1905  óta  való-
sággal  rablógazdálkodást  űzve  fü-
rödtek  a  filmesek!  1970-ig  A  párizsi  
Notre-Dame-ot  hatszor,  A  nyomorul-
takat  pedig  tizenötször  vitték  vá-
szonra,  bőven  merítve  a  lángész  vi-
zuális  ihletéből.  Delannoy  és  Le  Cha-
nods  meg  külföldi  kartársaik  meré-
szen mutatták  a  torlaszokat  és  a  csa-
tornákat  és  a  romantikus  Párizs  szűk 
sikátoraira  vitték  H.  Baurt,  Gabint,  
F.  Marchot,  G.  Cervit,  Hajakavát  (a  
japán  Valjean-t!).  

Hasonló  bőséggel  merített  a  film  
a  Zola-rengetegből,  amely  természe-
tesen  magában  hordja  Párizst  is.  
Sokszor,  és  olykor  szerencsésen,  sőt  
művészi  erővel  jelent  meg  a  vásznon  
A  patkányfogó  leprás  külvárosa,  a  
Tisztes  úriház  nagypolgári  negyede,  
A  hölgyek  öröme  kalmár-Párizsa,  és  
láthattuk  A  pénz  vagy  A  hajsza  

Jelenet  René  Clalr:  A  párizsi  háztetők  alatt  című  filmjéből  



Michel  Mitrani:  A  Louvre  kapui  

üzérkedő  Párizsált,  s  pensze  a  Nana  
kéj-Párizsát  is,  de  furcsa  mód  a  
megfilmesítésért  üvöltő  Párizs  gyom-
ra  vagy  a  Három  város-ciklus  
Párizsa  nem  került  vászonra.  

Végül azt  a  Simenont  említem,  akit  
talán  a  legtöbbször  filmesítettek  
meg:  eddig  mintegy  negyven  regé-
nyéből  merítettek  a  rendezők  (a  
TV-t nem  számítom!).  S bár  ezekben  
a  művekben  általában  csak  az  Igaz-
ságügyi  Palota  obligát  tornyai  tűn-
nek  fel,  a  nyüzsgő  bulvároikon  és  a  
keskeny  mellékutcákon  ballagó  
Maigret  felügyelőnek  hála  néha  
•megpillanthatjuk  a  mai  főváros  ut-
cáit,  bisztróit,  mulatóit  is.  Hadd  em-
lítem  meg  itt  azt  a  példátlan  film-
történeti  kuriózumot,  hogy  a  Majes-
tic  pincéi  című  regény  forgatóköny-
vét  a  kitűnő  Spaak  1943-ban  a  fres-
nes-i  börtönben  írta,  ugyanis  a  fil-
met  a  német  Continental  cég még  az  
előtt  indította  el,  hogy  a  híres  film-
írót  ellenállóként  elfogták.  

A  sok  ellenállási  filmből  egyéb-

ként  nem  csak  a  közvetlenül  a  fel-
szabadulás  után  készültekben  szere-
pel  a  főváros,  hanem  több  későbbi  
alkotásban  is,  például  abban  az  
Autant-Lara-féle,  Aymé-novellából  
készült  Átkelés  Párizson  címűben,  
amelyről  hosszan  írtam  e  lapban  
(1958.  okt.  1.), vagy  a  legújabbakban,  
mint  Clément  Párizs  ég?  című  nagy-
szerű  történelmi  freskójában,  illetve  
Mitrani  A  Louvre  kapui  című,  bátor  
filmjében,  amely  a  megszállás  egyik  
legtragikusabb  mozzanatát,  az  1942-
es  zsidórazziát  viszi  vászonra.  

PÁRIZS  „ELEMEI"  

Ha  Párizst  „elemeire"  (ahogyan  
Justh  Zsigmond  mondta)  'bontva  te-
kintjük,  persze  a  Montmartre  vezet!  
Üj  Filmlexikonunkban,  amelynek  
mutatójában  66  „Párizs"-zsal  kezdő-
dő  cím  szerepel',  csak  3  „Montmart-
re"  kezdetű  címet  találunk.  Pedig  a  
festői  bohémnegyed  és  ágrólszakadt  
piktorai,  ikupléénékesei  no  meg  per-



Pierre  Chevalier:  Pigalle  

sze  utcalányai,  rengeteg  filmben  sze-
repelnek.  Nemcsak  Lacombe  Szajna-
montmartre-j  ában  (Barrault-val),  
hanem  Cavalcainti  és  R.  Bemard  
munkáiban  is, vagy ha  ide számítjuk 
a  montmartre-i  mulatókról  forgatott  
filmeket  HuSton  Moulin  Rouge-a  és  
Renoir  már  említett  Mulató  a  Mont-
martre-on  című  remeke  is  ide  kí-
vánkozik,  csakúgy mint  egy sereg  Pi-
galle-film.  Egyébként  a  Moulin  
Rouge  talán  az  a  jelképes  épület,  
amely  kiemelkedő  Párizs-szimbólum-
ként  szinte  vetekszik  az  Eiffel-to-
ronnyal  vagy  a  Notre-Dame-mal.  

A  Montpamasse,  ez  a  másik  tün-
döklő  művésznegyed,  kevesebb  fil-
met  sugallt.  A  Modiglianiról  szólót  
már  említettem.  Persze  a  Döme,  a  
Rotonde  vagy  a  Coupole  sok-sok  
filmben  feltűnik.  Nem  csak az  olyan  
jellegzetesen  montparnasse-i  filmek-
ben, mint  Cammage  1937-es  A  mont-
parnasse-i  széplánya,  hiszen  a  fran-
cia  főváros  a  caféi  nélkül  —  nem  
Párizs! Nemcsak  a világhírű  Maxim's  
köré  kerekítettek  filmeket  (ez  a  
Feydean-tól  örökölt  Osztrigás  Mid  

színhelye),  hanem  a  Gafé  de  Paris,  
a  Dupont-Barbés  köré  is.  A  sokat  
szereplő  negyedek  közt  van  a  
Chaimps-Élysées  jelképes  Diadalívé-
vel  ( . . .és  az  árnyékával!),  s  a  fé-
nyes-elegáns sugárút  ellentéte,  a  sze-
gény  Ménilmontant  vagy  a  proletár  
Belleville,  amely  utóbbi  a  most  ké-
szült  Előttem  az  élet  című  Ajar-re-
gényből  forgatott  film  színhelye.  
Kedves  „szülőföldemről",  Szajna-
szentmihályról  aránylag  kevés  film  
beszél.  Közülük  az  1931-es  Korda-
féle  Bal  part  „magyar  eredetű".  
(Korda  különben  az  Osztrigás  Mid-
iével  is  letette  a  „párizsi  garast"  —  
azzal  a  filmmel,  amelynek  „udvari  
fényképésze"  Brassai  volt.)  

Igen,  magyarjaink  is  kivették  ré-
szüket  a  „hetedik  művészet"  Párizs-
festéséből.  Vértest  és  Kosmát  már  
említettem,  és  persze  Trauner  nagy-
szerű  díszleteit.  Említhetném  még  
Cükort  is,  például  az  1937-es  Kamé-
liás  hölgy  címén,  vagy  Fejőst,  aki  
1931-ben  egy  Fantómas-t  forgatott.  
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