
PÁRIZS = CANNES ELŐTT 
Cannes előtt mindig 

szükségszerűen felmerül 
az évi filmtermés mér-
legének igénye Francia-
országban. Ez általában 
egyszerű: néhány statisz-
tikai adat 'ás a nagyvi-
lágból érkező kritikák 
összegyűjtéséből, értéke-
léséből áll. Idén azon-
ban némiképp más a 
helyzet. A francia film-
életben jelentős változá-
sok történtek. A legfon-
tosabb: megváltozott a 
filmgyártás állami tá-
mogatásának elve. A fil-
mesek régebben alkotá-
saik külföldi sikere alap-
ján részesültek az álla-
mi filmalap térítéseiből 
és jutalmaiból, az idén 
azonban, első ízben — a 
módosított filmtörvény 
értelmében —, a belföldi 
sikerek alapján történik 
majd a térítés és jutal-
mazás. 

Ez a látszólag egysze-
rű intézkedés valójában 
nagyon ás mélyreható. 
Egyik következménye, 
például, Ihogy pusztán a 
rendelet kibocsátásának 
hire egyetlen csapással, 
a legteljesebb anyagi 
válságba és csődbe taszí-
totta, az egész úgyneve-
zett ú j hullámot. A fia-
talok fi lmjei ugyanis, 
kevés kivétellel sikerte-
lenek maradtak a fran-
cia közönség széles tö-
megei előtt, míg külföl-
dön némileg jobb ered-
ménnyel játszották őket. 
Az állami .támogatás el-
vének megváltozásával 
azonban egyetlen gyár-
tónak sem volt érdeke 
többé, hogy külföldi si-
kereket szorgalmazzon, 
így az ú j hullámosok je-
lentős része, krónikus 
tőkehiánnyal 'küzdve, 
más (asszisztensi vagy 

egyéb) elfoglaltságot ke-
resett . . . 

Ma már a kritikusok 
és a szakemberek egy-
aránt azt állítják: a 
múlt évi francia film-
termés színtelen és 
gyenge volt, és az idei 
év sem ígér csodát. A 
produkciók számát te-
kintve, ugyan nem mu-
tatkozott nagy változás, 
a filmek jellegének vizs-
gálatánál azonban, nyil-
vánvaló a csirájában 
már évek óta meglevő 
újabb filmtípusok teljes 
térhódítása. Ezek a fil-
mek a legszélesebb kö-
zönség igényeit szándé-
kozzák szolgálni. 

Az ú j filmtörvény 
eredményeképp kiala-
kult művészi helyzetet 
jól jellemezhetjük há-
rom, legutóbb elkészült 
francia f i lm bemutatá-
sával. 

Marilu Tolo Shlrln hercegnő szerepében a »Seherezáde—ban 



Catherine Diamant e» Jean-
Pierre Honore a -Szűzek-

másodlk epizódjában 

Az élső, a Franciaor-
szágban is mdnd nép-
szerűbbé való szuper-
produkciók egyik hazai 
változata: a »Seherezá-
dé«. A festői környezet-
ben játszódó, színes 
francia—olasz—spanyol 
film nemcsak tucatnyi 
nagy sztárt szerepeltet, 
de felépítésében, tartal-
mában, eszközeiben is 
utánozza, művészi kivi-
telében pedig versenyre 
kel a látványos mam-
mut-fiimekikel. Kalandos 
története 809-ben játszó-
dik, amikor egy frank 
lovag diplomáciai kül-
detéssel indul Harun-al-
Rasidhoz. Űtközben ki-
szabadítja a beduin rab-
lók kezéből a szépséges 

Catherine Díamant, Mocky 
felfedezettje a -Szűzek—bcn 



Jelenet Mocky -Szüzek- cimü filmjéből — Charles Bel 
mont és Stefania Sandrelli 

Dinarzadet, Sehereaade 
húgát. így találkozhat 
azután Seherezádéval, 
aki nem kevés megpró-
báltatás és küzdelem 
után a felesége lesz. 

A -Seherezádé- ko-

moly művészi igénnyel, 
de minden mélyebb 
mondanivaló nélkül ké-
szült. Stílusában a -Ki-
rálylány a feleségem-
hagyományait folytatja, 
azonban annak értékei 

-Amerika patkánya- — 
Marle Latorét 

Marie Laforet és Charles 
Aznavour az -Amerika pat-

kánya- ffiszereplöi 



nélkül ismétel egyes 
megoldásokat. A nézők 
már egész sorozatot lát-
hattak ezekből a filmek-
ből, amelyek közül eddig 
a Jean Marais-vel ké-
szült -Púpos* és -Fra-
casse kapitány kaland-
jai* lett világhírű. Ta-
valy, a hirtelen divatba-
jött Jean Pierre Cassel 
és Jósé Ferrer csatlako-
zott e sorozathoz a 
-Cyrano D'Artagnan el-
len*-nel, idén pedig már 
két hasonló jellegű pro-
dukciót fo rga tnak . . . 

Az újabban igen gyak-
ran jelentkező második 
filmitipus: égető társa-
dalmi kérdéseket érint. 
E filmek ősét ' a nagy-
sikerű -Özönvíz előtt*-
ben kereshetjük, igazi 
példaképeik azonban, 
Carné -Csalók«-ja és 
-Senki földje« (Terrain 
vague). Ez utóbbiakra 
jellemző, hogy csak fel-
vetik a társadalmi prob-
lémát, de 1 azután vagy 
megkerülik, vagy egész 
felületesen tárgyalják. 
A napi élet összetett 
problémáit leegyszerűsí-
tő, azokat némi pikan-
tériával vagy sexual.itás-
sal megtöltő filmek 
ügyeskezű mestere Jean-

Pierre Mocky, aki annak 
idején a -Les Dra-
geurs«-el lett híres. Évek 
óta hasonló kérdéseket 
feszeget Hossein és Va-
dim is, ők azonban Moc-
kyval ellentétben nem-
csak bemutatják, hanem 
valamiféle romantikus, 
szentimentális, olykor 
szenvelgő köntösbe is 
öltöztetik a rideg ténye-
ket. Mocky nemrégiben 
készült el ú j munkájá-
val a -Szüzek«-kel. Az 
öt történetben, öt mai 
lány, első odaadásának 
históriáját idézi fel. Jól 
kiválasztottak a típusok: 
a rezervált, a flörtölő, a 
számító, a nagy regény-
re váró és az érzéki 
lány a film mégis köze-
pes, mert felületes. 

Mind gyakrabban je-
lentkezik a harmadik 
filmtípus is — a nagy, 
klasszikus filmsikerek 
hagyományait követő al-
kotások csoportja. Az 
idesorolható filmek min-
dig a valamilyen szem-
pontból feltűnést keltett, 
mai regényeket viszik 
filmre. A sorozat tavaly 
készült legérdekesebb 
darabja, kétségtelenül, 
Roger Vailland-regénye 
nyomán, a -Les Coupes 

des Mouves* volt; egy 
magát gyilkosnak érző 
világhírű autóversenyző 
félelemérzetének beteges 
története, amely valódi 
gyilkosságig vezet. Az 
elmúlt napokban készült 
el egy, még a Vailland-
műnél is nagyobb sikert 
ígérő, másik ilyen típu-
sú film, amelyet 1962 
őszén Paraguayban 
kezdtek forgatni, csak 
három szereplője van. 
(Charles Aznavour, Ma-
rie Laforet, Franco Fab-
rizi). Története egy há-
ború után leszerelő fia-
talember megrázó histó-
riája, aki kivándorolt 
szülei után indul Para-
guayba, de pénze fogy-
tán, nem képes munkát 
találni. A szerelem ré-
vén azonban állásihoz 
jut: forradalmár felke-
lők ellen vonuló kor-
mánycsapatok egyik 
szállítmányának sofőr-
je lehet. Az emberfeletti 
nehézségek és megpró-
báltatások közepette 
visszatérő, csupán nyu-
galomra vágyó ember, 
végül is, drága áron 
ugyan, de megleli bol-
dogságát . . . 

Az -Amerika patká-
nya* komoly művészi 
igénnyel készült, de az 
elkeserítő levertségen 
kívül mást nem tud ad-
ni. Ezt a filmet még be 
sem mutatták, de máris 
újabb hasonló készül, 
Camus -Pestis«-ének 
filmváltozata, amelyről 
a regény ismeretében, 
nem nehéz megjósolni, 
hogy még 'kilátástala-
nabb, még sivárabb vi-
lágot tükröz majd, mint 
az -Amerika patkánya*. 

FENYVES GYÖRGY 

Fausto Tozzi a -Sehere-
záde« cimü fi lmben 


