
A Diadalív közelében, 
a csípős esti szélben, 
hosszú sor topog a Stu-
dió-Publicis előtt, vége 
majd az Etoilé-ig ér. A 
Champs-Elysées-nek ez 
a mozija tartja a rekor-
dot: negyedik hónapja 
áll sort előtte Párizs, 
hogy újra láthassa Re-
noir remekművét, A 
nagy ábrándot. A mozi 
bejárata felett két isme-
rős arc: Gabiné, a fiatal, 
mosolygó Gabin francia 
repülőhadnagyáé dara-
bos-kamaszos, Stroheim 
porosz őrnagyáé merev 
és kőkemény. 

A húsz éve készült 
La Grande Illusion 
mennyire friss, mennyi-
re modern ma is! 

Jean Gabin-nek ez 
volt egyik első nagy sze-
repe: Maréchal hadnagy, 
az első világháborúban 
német hadifogságba 
esett francia tiszt ke-
mény fából faragott fi-
guráját szinte medve-
bocs-bájjal lopja az em-
ber szívébe. A szőke 
breton legény gyűlöli a 
németeket, nemcsak 
azért szökik meg tőlük, 
mert katona: de amikor 
emberségre talál, szív-
ből megszereti a mene-
külő foglyokat befogadó 
német parasztasszonyt. 

A nácik Franciaország 
megszállása idején az 
immár klasszikus hábo-
rúellenes film vala-
mennyi kópiáját elvit-
ték. Renoir évekig kuta-
tott Németországban, 
míg végre előkerült A 
nagy ábránd teljes, cson-
kítatlan anyaga. A fil-
met a felszabadulás óta 
most először mutatják 
be Párizsban érintetlen 

egészében. Nemcsak a 
filmmúzeumok kincse: a 
mának is szól. A több 
mint húszesztendős film 
az évad legnagyobb pá-
rizsi kasszasikere. 

Gabin a nagy filmla-
pok közvéleménykutatá-
sainak, népszerűségi ver-
senyeinek tanúsága sze-
rint évek óta a legnép-
szerűbb francia filmszí-
nész. Művészete A nagy 
ábránd óta lehiggadt, 
egyszerűbb lett. Alakí-
tásait belülről fűti rend-
kívüli ábrázoló ereje, 
eszköztelensége egyben 
titka is. Ez jellemzi két 
legújabb filmjében is. 

Ha lejjebb sétál az 
ember a Champs-Elysées 
nagy filmpalotái felé, a 
Rond-Point előtt, a Co-
lisée mozi felett és vele 
szemben, a Paris film-
színház ormán is Gabin 
neon-neve ragyog rá. 

Claude Autant-Lara 
filmjében (Baj esetén) 
Gabin partnere Brigitta 
Bárdot, aki szerintem 
most először érik szí-
nésznővé: a franciák 
-nemzeti B.B.-je-< ebben 
a filmben, Gabin olda-
lán jut túl a -baba-asz-
szony- gyermekien gü-
gyögő és érzékien maga-
mutogató figuráján, elő-
ször tölti meg élettel -a 
kis nőstény- szerepét. 

Yvette, a kis párizsi 
nőcske (Bárdot) játék-
pisztollyal betör egy 
órásboltba, a -hold-up-
nem sikerül, rémületé-
ben a híres Gobillot 
ügyvédhez (Gabin) for-
dul; ügyvédi honorá-
riumként felajánlja — 
saját magát. Autant-
Lara ezzel a képsorral 
indítja a történetet, 
amely önmagában alig 

emelkedik ki a -fekete-
széria- szokványos de-
tektív történeteiből: a 
film meséjét egyébként 
a detektívregényíró Si-
menon egyik bestselle-
réből írta a kétségkívül 
többre hivatott Auren-
che-Bost forgatókönyv-
írópór. A detektívregény 
szokásos kellékei a film-
ből sem hiányoznak, de 
nem ez a lényeg: a fe-
szültség forrása Gabin 
már megszokottan re-
mek, Bárdot meglepetés-
szerűen jó és az ügyvéd 
feleségét alakító Edwige 
Feulliére kitűnő alakítá-
sa. Gabin játéka teszi 
hihetővé, hogy az ötven-
éves gazdag ügyvéd, a 
karrierje csúcsán álló 
közismert jogász bele-
megy a bizonytalan ka-
landba és vállalja a ké-
tes pert: kockára teszi 
tekintélyét, de sikerül 
felmentetnie a lányt. 
Gabin-nek hiszi el a né-
ző, hogy beleszeret vé-
dencébe. Yvette fel-
megy búcsúzni volt sze-
retőjének kis hotelszo-
bájába — s ott hal meg, 
mert a fiú késsel kény-
szeríti maradásra. . . S 
Gabin kell ahhoz, hogy 
mozdulatlan arca maga 
legyen a megkövült fáj-
dalom, amikor a gyil-
kosság színhelyén a 
rendőr fellebbenti a vér-
mocskos lepedőt annak 
a szerencsétlen és hűt-
len kis párizsi nőnek 
meztelen holttestéről, 
aki a gyermektelen Go-
billot ügyvéd első gye-
rekének anyja lehetett 
volna . . . 

A Paris mozi felett 
emeletmagas Gabin-kép: 
A nagy családok ipar-
mágnás hősének hatal-
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telliére filmje, amely 
egyébként Maurice 
Druon híres Goncourt-
díjas regénytrilógiájá-
nak néhány epizódját 
viszi vászonra. -Farka-
sok egymás közt, avagy 
élet-halál harc a tőzs-
dén* — ez lehetne a Les 
Grandes Families alcí-
me. Hogyan kezd Noel 
Schoudler, a dúsgazdag 
családi konszern feje 
(Gabin) kockázatos tőzs-
demanővert a család 
konkurrens ága ellen, 
hogyan teszi tönkre élv-
hajhász nagybátyját 
(Pierre Brasseur), aka- * 
rata ellenére hogyan 
kergeti öngyilkosságba a 
Schoudler-dinasztia bu-
kásának spekulációs cél-
zatú hírével saját fiát, 
hogyan aknázza ki fia 
halálát is a börzén, ho-
gyan kerüli el a csődöt 
és tiporja el végül ellen-

l t a n Gabin a »Na*y csa-
ládok— ban 

mat sugárzó, monumen-
tális alakja. 

Az ősz hajú Gabin 
frakkingjén a becsület-
rend lovagkeresztje, zse-
bében cukorgyárak, acél-
művek, bankok és újsá-
gok részvénytöbbsége — 
és hogy ezt el lehessen 
viselni, térdén unokája... 
A nagy tőkéscsaládok, 
a fináncoligarchia életé-
nek kulisszatitkait leb-
benti fel Denys de la Pa-



feleit: mindez a nagy 
párizsi tőzsde szédületes 
körképében, a képmuta-
tás és az udvariasság 
álarcában egymás torkát 
átharapó emberi duva-
dak visszataszító kavar-
gásában . . . Gabin tömör 
nyugalmán átsüt az «• 
iparágakon és családo-
kon uralkodó tőkés 
nagyúr minden belső 
harca és gyengesége, leg-
halkabb szavait is átfűti 
roppant indulatainak el-
fojtott viharzása. 

A fiatal repülőhad-
nagy szerepétől a sike-
res ügyvéd, a kíméletlen 
iparmágnás alakjáig Ga-
bin nagy utat tett meg 
— következő filmjében, 
ha lehet, még nagyobbat 
ugrik: Schoudler pénz-
oligarcha zsakettjéből 
ugyanis Amédée, a csa-
vargó rongyaiba bújik. 
Akik látták Gabin új 

Brlgitte Bárdot és Gabin a 
-Baj esetén—ben 

filmjének első képsorait 
(a filmet Epinay stúdiói-
ban forgatják), azt 
mondják, hogy Gabin 
Amédée, a szentimentá-
lis clochard alakjában 
ismét remekel. 
RUDNYÁNSZKY ISTVÁN 

Pierre Brasseur. a - N a g y 
-saládok- élvhajhász tőkése 


