
AZ ÖRDÖG ÉS A TÍZPARANCSOLAT 
Egyházi keretbe helyezett bájosan 

szentségtörő film Julién Duvivier öt 
epizódból álló filmje, „Az ördög és a 
tízparancsolat". 

Az önálló kis filmtörténetek közös 
mondanivalója körülbelül ennyi: az 
ördög nem alszik. Ezt a nem nagyon 
mély, nem nagyon eredeti gondola-
tot azonban annyi kedvességgel, öt-
lettel, mesterségbeli tudással és 
olyan kitűnő színészekkel tolmácsol-
ja a film, hogy — a közönség sem 
alszik. Sőt! Elfelejti a sekélyes szim-
bolikát, a kissé mondvacsinált uta-
lásokat a tízparancsolatra, és nagyon 
jól szórakozik. 

Ott, ahol a fi lm következetes és 
hű önmagához, vagyis, ahol nem pré-
dikál, hanem az emberi gyengesége-
ken bölcsen mosolyogva csupán ne-
vettetni akar, maradéktalanul el is 
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éri a célját. Azok az epizódok — 
ilyen a negyedik és ötödik — a leg-
sikerültebbek, ahol a filmalkotók 
iróniája, mesélő kedve akadálytala-
nul érvényesül. Hosszadalmassá, ne-
hézkessé és hamissá csak azok a ré-
szek válnak, ahol a forgatókönyvírók 
és a rendező a moralista komolyko-
dó álarcát öltik magukra és vallás-
erkölcsi alapról veszik célba a gúny 
nyilaival — az egyházat. 

Az ürügyet a történetek elmondá-
sára az adja, hogy egy öreg, isten-
káromló zárdai portás (Michel Si-
mon alakítja nagyon kedvesen) nem 
ismeri a tízparancsolatot. És hogy 
ebből miféle bajok származhatnának, 
ha ezzel szemben a fi lm alkotói és 
különösképpen Duvivier — a „Tánc-
rend", a „Tisztes úriház" és más is-
mert filmek rendezője — nem ismer-
né olyan kitűnően a filmkészítés tíz-
parancsolatát — ezt példázzák a 
szellemes kis történetkék. 

A keretmese színhelye egy apáca-
kolostor, nagyon sok és dekoratív 
apácával, akiket az aranyszívű, de 
csúnyaszájú portás profán kiszólá-
saival állandóan megbotránkoztat és 
a kárhozat szélére sodor. Szerencsére 
a látogatóba érkező püspök hajdani 
iskolatársát Ismeri fel a vén bűnös-
ben és védelmébe veszi a főnökasz-
szony szigorával szemben a javítha-
tatlan öreget. Am ebéd után, a ke-
délyes püspök és az öreg portás 
gyermekkori emlékeket Idéző pajzán 
csevegése közben, a kolostori szoba 
nyugalmát váratlanul szélvihar ka-
varja fel, az asztal alól sziszegve elő-
kúszik a bibliai kígyó, a sátán kaca-
ját hallani, majd eme kissé gyerme-
teg íormabontás után (mintegy meg-
adva a modernség ördögének az őt 
megillető részt) következik az 5t 
fordulatos, jól szerkesztett, gondo-
san kimunkált, reális hangvételű 
történet. 

Az első epizód, amelynek fősze-
replői Franjoise Arnoul, Micheline 



Presle és Mel Ferrer, nagyvilági tan-
mese a női állhatatlanságról és a vét-
kes kapzsiságról. Itt a társaságbeli 
urak és hölgyek halvány, elmosódó 
alakját a rájuk aggatott csillogó ék; 
kövek és a drágakövekhez fűződő 
szenvedélyek teszik csak érdekessé. 
A hazugságok és intrikák finoman 
szőtt hálójában vergődnek ezek a pá-
rok, ahol a nők nemcsak ékszerei-
ket, de férjeiket is elkaparintják 
egymástól. Ebben a történetben — 
a kígyó eredeti intenciója szerint — 
mindenki pórul jár egy kicsit: az is, 
aki ad, az is, aki elfogad. Tanulság: 
ne kívánd meg más asszonyát, fér-
jét, nyakláncát és így tovább.. . 

A második epizód teljesen humor-
talan, erkölcsi-lélektani történet, 
amely a bűnügyi filmek eszközeivel 
akar izgalmat kelteni. A kitűnő 
Charles Aznavour egy igazságtevő 
kispapot játszik ebben a komor film-
ben, aki bosszúból, hogy az akasztó-
fára juttassa húga csábítóját, agyon-
löveti magát vele. Nyitva marad a 
kérdés, vajon az elszánt kispap tette 
kimeríti-e az öngyilkosság „bűnét", 
vagy sem? 

A harmadik epizód dramaturgiai 

gyöngesége, hogy túl későn oldja fel 
és magyarázza meg egy ötletes csat-
tanóval a hosszadalmas, melodrama-
tikus történetet, amelynek főhőse a 
Fernandel képében megjelenő „jóis-
ten". Csak utólag tudjuk meg; egy 
elmebeteg jelent meg, szavalt és jó-
tékonykodott jóistenként a szegény, 
hitetlen parasztcsaládnál, amely ed-
dig „faragott isteneket imádott.. ." 
De az utolsó filmkockák ötletessége 
— az elmegyógyintézet váratlanul 
felbukkanó kocsija felveszi és visz-
szaszállítja az országúton elégedet-
ten ballagó ápoltat, aki vallási má-
niájában vigaszt nyújtott egy hal-
dokló, öreg parasztasszonynak — 
sem tudja elfeledtetni a megelőző 
patetikus képsorok unalmát és a hal-
doklási jelenet kínos naturalizmusát. 

A negyedik epizód — a „Tiszteld 
apádat és anyádat..." kezdetű pa-
rancsolat paródiája — viszont kitű-
nő. Ez a mulatságos, és nagyon em-
beri történet finom lélektani mozza-
natokat ábrázol egyszerűen, szűk-
szavúan — a film nyelvén. 

Egy fiatal, családi környezetével 
elégedetlen orvostanhallgató apjától 
megtudja, hogy veszekedés, házsár-



tos, munkában elnyűtt anyja csak 
mostohája és az igazi anyja egy ragyo-
gó drámai színésznő. A színésznő vi-
szont — aki első percben hódolójá-
nak hiszi és majdnem elcsábítja sose 
látott fiát — azt árulja el neki, hogy 
aki őt fiának tekinti, nem igazi apja. 
A fiatalember tragikomikus kálvá-
riája, a bonyolult és frivolsága elle-
nére is mindig a jóízlés határain be-
lül mozgó fordulatok után, azzal ér 
véget, hogy az orvostanhallgató meg-
rendülve, de mégis megnyugodva ter 
vissza régi környezetéhez, nem igazi 
szüleihez, akiket ezentúl nemhogy 
kevésbé, de jobban, türelmesebben 
és főleg — bölcsebben tud szeretni. 
Ebben a groteszkül emberi történet-
ben Georges Wilson és Madelaine 
Robinson mellett Danielle Darrieux, 
a fiatal színésznő-anya és Alain 
Delon a szeretetre vágyó orvostan-
hallgató fiú szerepében egészen ki-
tűnőt produkál: rövid párjelenetük-
ben a tévedések, ráismerések gyors 
váltakozásában, az ellentétes érzel-
mek ide-oda hullámzásában oly 
könnyedek és természetesek, mintha 

szakadékok felett balettet táncolná-
lak. , 

Az utolsó epizód, amelyben Louis 
de Funés egy bankrabló templom-
szolga és Jean Claude-Brialy egy 
könnyelmű, szépfiú banktisztviselő 
szerepében remekel, a legmulatságo-
sabb. A bankókkal tömött kis kopott 
bőrönddel való fordulatos játék, bur-
leszk a javából! Itt semmi sem ma-
rad kialöiázatlanul. A rendezés tem-
pója, a dialógusok tűzijátéka, a ra-
gyogó színészi munka, mind a pon-
tosan időzített helyzetkomikumot 
szolgálja. 

Már rég nem gondolunk a bibliá-
ra, sem a „Ne lopj!" parancsolat ki-
csúfolására. És ha a film végén nem 
sziszegne fel újra a keretmese kígyó-
ja, nem kacagna vérfagyasztóan a 
Sátán, azt hihetnénk, a film egyet-
len tanulsága: tiszteld a jó forgató-
könyvírókat, a rutinos rendezést és 
a népszerű filmsztárokat, hogy fil-
med hosszú életű legyen a világ 
minden mozijában! 

MÁGORI ERZSÉBET 

Jean-Claude Brialy és Louis de Funes jelenete az ötödik epizódban 


