
Marietta (Lollobrigida) él Brigante. a tör-
vénybíró (Yyee Montand) 

Don Ceaare, a földeiúr 
(Pierre Braaaeur) 

Roger Vol I land regénye filmen 

A TÖRVÉNY 
Nemrég mutatták be Párizsban A 

törvény című Vailland-regényből ké-
szült francia—olasz koprodukciót. 
Rendezője Jules Dósain, az Akinek 
meg keli halnia világhírű alkotója, 
főszereplői közt olyan filmcsillagok 
vannak, mint Gin« Lollobrigida és 
Yves Montand. 

Dassin a film középpontjába a 
dél-olaszországi -törvényjátékot- ál-
lítja: azt a kegyetlen és zsarnoki 
játszmát, amelyben kíméletlenül 
győztesek és megalázott vesztesek 
vannak, amelyet Vailland a bika-
viadalnál, a kakasviadalnál is szen-
vedélyesebbnek, Izgatóbbnak írt le, 
hiszen áldozatai emberek . . . Az Ad-
ria partján meghúzódó kis halász-
falu körülrajongott szépét, a fiatal 
Mariettát Lollobrigida alakítja, Mat-
teo Brigantet, a falu 
mindenkit ellenőrző, az 
eladót és a vásárlót, a 
tolvajt és meglopottat 
egyaránt megvámoló kis-
királyát pedig íves Mon-
tand. Az Északról Jött 
fiatal agronómus szere-
pét ez olasz Marcello 
Mastroianni, a z omlado-

zó kastélyában, emlékei közt tengő-
dő vén uraság, Don Cesare alakját a 
francia Pierre Brasseur, a bíró szép 
feleségét, a szerelmében elégő olasz 
Bovaryné Donna Lucrezláját a görög 
filmjátszás legismertebb színésznője, 
az Akinek meg kell halnia Mária-
Magdolnája, Melina Mercouri játsz-
sza. 

Törvényit ülni, engedelmeskedni a 
törvénynek, kibújni a törvény alól 
— a szegény olasz falu életének sű-
rített 'tartalma, kegyetlen szerencse-
játékának minden szenvedélye ott 
izzik a Dassin-rendezte La loi jelene-
teiben, a munkanélküliek néma so-
rában, a megejtő szépségű tenger-
öböl halászainak éjszakájában, a 
parasztok hétköznapjainak nyomasz-
tó valóságában és ünnepelnek festői 
színeiben. 

Dassin természetesen átalakította 
Véllland regényének nem egy Jele-
netét, újra szőtte nem egy szálát — 
s éppen ez a francia filmkritikusok 
fő tárgya. Egyesek azt írják, hogy 
Dassin filmje megőrizte az immár 
473 kiadást megért híres regény szel-
lemét, mások viszont kifogásolják a 
változásokat. Oeorges Sadoul, a 
Lettres Francoises kritikusa szerint 
a film jó, de nem remekmű: kitűnő 
jeleneted vannak, de, sajtnos, sok kö-
zepes i s . . . -A néhány szereposztás-
beli tévedésnél súlyosabban esik 
latba a regény igazi értékét képező 
társadalmi kritika sajnálatos hiánya" 
— írja Sadoul, aki ennek okát első-
sorban a film gyártásában résztvevő 
olasz tőkések nyomására tett enged-
ményekben látja. 
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