
JDárizsi mozikban 
Néhány héttel ezelőtt 

nagy címbetűkkel adták 
hírül a francia lapok: 
"Megkezdődött a harc a 
mozitulajdönosok és a 
televízió között." Az 
előbbiek százmillió 
frankos kártérítést kö-
vetelnek a "tisztességte-
len verseny"-ben elma-
radt bevételeikért és 
közben mellékesen utal-
nak' a művészi károso-
dásra is. Megkapják-e a 
kártérítést? Lehet. De 
az sem változtathat a 
nyers valóságon, hogy 
üresen tátonganak a 
mozi-nézőterek. 

No, persze nem min-
denütt. A "West Side 
Story"-nak két év után 
is van közönsége és 
Michael Cacoyannis 
"Elektrá"-jához is csak 
nehezen kaptam jegyet 
a Quartier Latin egyik 
mozijában. Ha most 
már kis filmszínházban 
ugyan, de még mindig 
sikeresen vetítik a "Cleo 
öttől hétig" című Var-
da»filmet és érdeklődés 
fogadta Claude Chabrol 
dráma-kísérletét, a mo-
dern korba helyezett 
"Ophéliá"-t, ahol is a 
hősnő (a filmben Lucie 
a neve) megtagadja a 
shakespeare-i sorsot, 
nem a halált, hanem a 
boldogságot választja. 

Évi nyolvan film ké-
szül a francia stúdiók-
ban, s ha ezek jó része 
nem is igen tud a be-
mutató hetén túl ható 
figyelmet kelteni, van 
azért a legutóbbi ter-
mésben is néhány igé-

"Egy tisztességes fiatal-
ember" — Jean Paul Bel-
mondo és Malvena Sllber-

berg 

nyesebb, vagy legalább-
is a sablonostól eltérő 
vállalkozás. 

Roger Vadim ú j film-
jét, a Sade-regény nyo-
mán készült "A bűn és 
az erény«-t említeném 
meg mindenekelőtt. A 
két ellentétes jellemű 
lánytestvér, Juliette és 
Justine történetét az 
1944-es évbe helyezte át 
az adaptáló Roger Vail-
land és Roger Vadim. A 
fő színhely egy erősen 
őrzött náci örömtanya, 
ahol az odahurcolt lá-
nyok görög papnőknek 
öltözve szolgálják a kor-
látolt és részeges SS-ve-
zetők kedvteléseit. Ki-
tűnően jellemzett figu-
rák ülnek az asztal kö-
rül, hogy még az utolsó 
pillanatokban is, ami-
kor ott dörögnek már az 
amerikai géppuskák a 
kapu előtt, gyertyafé-
nyes hangulatban vész-
bíróságot játsszanak — 
a morális és szellemi 
csőd jól eltalált repre-

zentánsai. Rendkívül 
erős színészgárdát ka-
pott ez a film. A két 
testvér: Annie Girardot 
és Catherine IDeneuve. 
A Gestapo-főnök: Ro-
bert Hossein. JA tábor-
nok: O. E. Hasse. Az 
egyik legfeszültebb jele-
net: a Gestapo-főnök 
azért érkezik, hogy meg-
ölje a tábornokot, aki-
ben már nem bíznak. A 
tábornok sejti ezt. Véde-
kezik. Kéznél tar t ja a 
pisztolyát. Az idegek 
harca ez, melyben vé-
gül is a gaztettekben 
kisebb tapasztalatú tá-
bornok veszít. Vadim a 
színészi játék és a bra-
vúros fényképezés segít-
ségével óriási feszültsé-
get teremt. Ám a to-
vábbiakban gyakran té-
vesek az eszközei. A 
filmbeli harcokban sok 
a naturalista hatáskel-
tés, a tragikus végben a 
modorosság. 

Egy másik új film a 
Marcel Carné rendezé-



"Ophélia« — 
Juliette Mayniel 

megtaláljuk az ájtatos 
tolvajt, a bárlánykát és 
a selyepifiút, a tisztes 
polgári családot, mely-
ben a fér j is, a feleség 

is joggal ad és méltán 
kap pofonokat. A ház 
tulajdonosa, a mindig 
elegáns kanáritenyésztő, 
aki nem is olyan rég 
még gengszter volt, és 
"összegyűjtött« vagyo-
nának élvezetében csu-
pán az egykori bűntár-
sak jelentkezése zavar-
ja meg. Carné nagy 
hozzáértéssel mozgatja 
a népes szereplőgárdát, 
melyből a nálunk még 
nem ismert, nagyon csi-
nos és tehetséges Dany 
Savai emelkedik ki. 
Nem válik azonban a 
film hasznára, hogy sok 
a tettenérhető kulissza, 
hogy kicsik a gegek és 
nagyok a pofonok és 
hogy a mondanivaló 
vajmi kevés. 

sében készült: "Kis ma-
darak eledele". Vígjá-
ték, sőt talán inkább 
bohózat egy párizsi ház 
lakóiról, akik között 

"Cléo 5-től 7-ig" — Michel Legrand és "Kismadarak eledele" 
Corlnne Marchand Középen Dany Savai 



A szerencsejáték, a 
rulett-szenvedély a té-
mája Jacques Demy 
"Angyalok öble« című 
ú j filmjének, amely el-
sősorban a főszereplő 
Jeanne Moreau miatt 
érdemel említést. A tör-
ténet majdnem végig a 
francia Riviérán, s ott is 
a játéktermekben bo-
nyolódik. Egy fiatal 
bankhivatalnok, aki ad-
dig soha nem foglalko-
zott szerencsejátékkal, 
rulettezni kezd, és nyer. 
A Cote d'Azur-ra uta-
zik, hogy a játékból él-
jen ezután. Mégismerke-
dik egy nővel, aki szen-
vedélyes rulettező. Egy-
máshoz csapódnak, 
együtt nyernek egész 

vagyont, és aztán együtt 
vesztik el mindenüket, 
mert a nő nem ismer 
megállást. Sőt, úgy lát-
szik, semmit sem ismer 
a ruletten kívül. Se be-
csületet, se szerelmet. 

Mégis, amikor végleg el-
válnának, a rulettasztal 
mellett hagyott nő hir-
telen megérti, hogy szá-
mára ez a fiú minden 
játéknál többet jelent. 
Ebből a tartalomismer-

Jclenet -A balhatat lan" 
című filmből 



tetésből is látható talán, 
hogy nem valami kü-
lönlegesen jó filmről 
van itt szó. Ám valósá-
gos tanulmány lenne az, 
ahogyan Jeanne Moreau 
a játékszenvedélyt meg-
örökíti. Nevetve, látszó-
lag oda se figyelve teszi 
meg tétjeit, s közben 
minden porcikájával a 
kis forgó golyóra kon-
centrál, adja a közöm-
böst, hátatfordít az asz-
talnak, de a rettegő iz-
galom ott ül a vállán és 
az arcán, a szemében és 
az ajkain és szinte eszét 
vesztve reagálja le a 
krupié kedvező vagy le-
sújtó bejelentését. Nagy 
színésznő. 

A mostanában közön-
ség elé kerülő filmek 
közül az egyik legérde-

Catherine Deneuve és Annie 
Girardot - A bűn és az 

erény—ben 

kesebbnek ígérkező »A 
halhatatlan-, azért, mert 
nemcsak írója, hanem 
— most első ízben — 
rendezője is az az Alain 
Robbe-Grillet, aki a -Ta-
valy Marienbadban«-t 
írta Alain Resnais szá-
mára. - A halhatatlan-
egy idegen asszony 
(Fran<;oise Brian), aiki 
Isztambulban találkozik 
egy tanárral (Jacques 
Doniol-Valcroze) és a 
szeretője lesz. Aztán el-
tűnik és a férfi hiába 
keresi. Véletlenül talál-
ja meg, holtan. És aztán 
tovább kutatja, ki lehe-
tett a titokzatos nő? Így 
éri el egy baleset köz-
ben őt is a halál. Az 
író-rendező egy kérdés-
re felelve kijelentette, 
hogy ez a film nem 
annyira bonyolult, mint 
a -Marienbad-, és a tör-
ténésnek kronologikus 
rendje van, a hagyomá-
nyos filmnyelvvel azon-
ban ebben a filmben si-
került végre teljes mér-
tékben szakítania. 

A színészek miatt ér-
demes megemlíteni még 
két filmet az újak kö-
zül. Az -Egy tisztessé-
ges fiatalember--t, 
amely egy személyi tit-

kárként elszegődő volt 
bokszoló erkölcsi válsá-
gáról és végül is felül-
kerekedő baráti érzései-
ről szól, Jean-Paul Bel-
mondó-val a főszerep-
ben, valamint a még 
forgatás alatt álló -Egy 
asszony miatt« című fil-
met, melyben Myléne 
Demongeot játssza a női 
főszerepet. 

A párizsi filmszakem-
berek bíznak benne, 
hogy a válság csak át-
meneti. S itt a válság 
okai között nem Is a 
tv-re gondolnak elsősor-
ban, hanem a színvo-
nalra. Remélik, hogy ha 
nem is ú j hullám, de 
valamivel jobb hullám 
fogja jellemezni az 
újabb francia filmeket. 

KÜRTI LÁSZLÓ 


