
FRANCIÁK, HA TUDNÁTOK 
Párizsi filmlevél 

A francia filmgyártás 
az egyenletes fejlődés 
út ján halad. A statisz-
tikai adatok biztatók és 
arra utalnak, hogy akár-
csak a nemzetközi film-
gyártás, néhány évi 
pangás után a francia 
produkció is magára ta-
lált. Sőt, 1972-ben csú-
csot javított. Francia-
országban tavaly össze-
sen százhatvankilenc 
filmet gyártottak, ami 
egyrészt tizenöt száza-
lékos, igen jelentős 
emelkedés az 1971-essel 
szemben, másrészt ab-
szolút rekord is, mert 
soha a francia film-

FrangolM Fabian és Heln 

gyárakból ennyi játék-
film nem került ki. 
Emelkedik a látogatott-
ság is. 1972-ben mint-
egy öt százalékkal több 
néző tekintett meg fran-
cia filmeket, mint az 
előző években. Ezzel 
egyidejűleg komoly kül-
földi sikerek is szület-
tek. A második világ-
háború alatti ellenállás-
ról készült dokumen-
tumfilm, Ophuls A szo-
morúság és a szánalom, 
valamint Luis Bunuel 
A polgárság diszkrét 
bája című műve több 
külföldi fesztiválon, kri-
tikusok szemléjén nyert 
elismerést és bejárja a 
világ mozijait. (A fil-
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met Magyarországon is 
bemutatják majd.) 

A számok és adatok 
birodalmában maradva, 
hadd említsünk meg 
még egy — ha nem is 
lényeges, de jellemző — 
csúcsteljesítményt; a 
legnépszerűbb francia 
filmsztár, Alain Delon 
1969 óta összesen tizen-
két fűmben alakított fő-
szerepet és ezen belül 
az elmúlt tizenkét hó-
nap leforgása alatt hat 
filmet forgatott. 

Kezdjük a most mű-
soron lévő filmek szem-
léjét azzal a két művel, 
amely a legerőteljesebb 
visszhangot váltotta ki 
a kritikában és a köz-
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véleményben. Mindjárt 
hozzátehetjük, méltán, 
mert szakmailag és mű-
vészileg mindkettő igé-
nyes alkotás. André 
Harris, aki a világsikert 
aratott A szomorúság 
és a szánalom-ban társ-
szerzője volt Ophulsnek, 
most Alain de Sedouy-
val még nagyobb vál-
lalkozásba fogott. Fran-
ciák, ha tudnátok cím-
mel három, egyenként 
háromórás dokumen-
tumfilmet készített. Az 
első határkövei Pétain 
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életének Sorsdöntő pil-
lanatai: Verdun, 1916 és 
Vichy, 1940. Közben ter-
mészetesen a két világ-
háború közötti időszak 
néhány eseményét, for-
dulatát eleveníti fel. A 
második film a két tá-
bornok, Pétain és De 
Gaulle konfrontációja 
jegyében készült. A 
harmadik rész az algé-
riai háború politikai 
hátterét és következ-
ményeit taglalja. Az 
összesen kilencórás, 
nagyszabású történelem-
kritikai vállalkozás a 
már kipróbált eszközök-
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kel él: egykori híradók, 
újságok, dokumentu-
mok, kiegészítve a szem-
tanúk vallomásaival. 
Egyszerű, szürke embe-
rek mellett ismét sze-
rephez jutnak jelen-
tős személyiségek, mint 
Jacques Duclos, Men-
des-France, miniszterek, 
képviselők, tábornokok. 
A kritika elismerően 
fogadta a becsvágyó és 
munkaigényes alkotáso-
kat, bár általános a vé-
lemény, hogy a kilenc-
órás sorozat művészi 
erőben nem éri utói 
Ophuls bevezetőben em-
lített úttörő kezdemé-
nyezését. 

Dokumentumok felül-
vizsgálata során szüle-
tett játékfilm A Domi-
nici ügy. Vonzerejét té-
mája érdekességének, 
kritikai szenvedélyének 
és szakmai kidolgozott-
ságának köszönheti. A 
művet két név jelzi: 
rendezője Claude Ber-
nard-Aubert, főszerep-
lője Jean Gabin, akinek 

ez a kilencvenkilence-
dik filmszerepe. A film 
olyan ügyet elevenít fel, 
amely húsz évvel ezelőtt 
felkavarta a francia 
közvéleményt és — mint 
a jelek mutat ják — az-
óta sem jutott nyugvó-
pontra. 1952-ben a Gre-
noble—Marseille autó-
sztráda mentén, Lurs 
község közelében három 
holttestet találtak. A 
meggyilkoltak: Jack 
Drummont angol diplo-
mata, felesége és leánya. 
A nyomozók, fiai fel-
jelentése alapján, az 
idős Gaston Dominici 
gazdát tartóztatják le, 
aki először elismeri bű-
nösségét, majd vissza-
vonja vallomását. Halá-
los ítéletét a köztársa-
sági elnök életfogytig-
lani fegyházra változ-
tatja, majd De Gaulle 
1960-ban kegyelemben 
részesíti. Jóllehet jogász-
körökben, a sajtóban és 
az irodalomban szinte 
egyöntetű vélemény ala-
kult ki Dominici bűnös-
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ségéről, valójában az 
idős parasztgazda fele-
lősségét a mai napig 
sem tisztázták meg-
nyugtatóan. A kétkedést 
Giono így fogalmazta 
meg: „Ha nem merem 
is kimondani, hogy Do-
minici ártatlan, bűnös-
sége semmi esetre sincs 
bizonyítva." Az ügy 
vizsgálóbírója a jogi 
mérleget így állította 
föl: a vizsgálat négy-
százötven kérdése közül 
négyszázra nem kaptunk 
feleletet. A film ezt a 
kétkedést táplálja. S ha 
nem is mondja ki, hogy 
Dominici ártatlan, meg-
rendíti a hitet az ítélet 
megalapozottságában. 

A műsoron szereplő 
többi film közül tisztes-
séges szándéka és mes-
terségbeli igényessége 
miatt említést érdemel 
a Szép maszk. A Roger 
Vailland Magyarorszá-
gon is ismert regénye 
alapján készült mű pár-
tosan, rokonszenvesen 
állítja be a jogaiért 
harcoló munkásosztályt. 
Különösen sikerültek a 
sztrájk jelenetek és azok 
a képsorok, amelyek a 
munkások és a roham-

rendőrök összecsapását 
elevenítik meg. Az olasz 
vendégmunkás főszere-
pében Luigi Dibertit lát-
hatjuk. Élettársát, a ro-
konszenves francia szak-
szervezeti funkcionárius 
asszonyt, DominiqueLa-
bourier alakítja. (Ezt a 
filmet is átvették ma-
gyarországi forgalma-
zásra.) 

Második filmjét ké-
szítette el — rendező-
ként — Jean-Claude 
Brialy, akit a mozik 
közönsége a hatvanas 
években az ú j hullám 
legnépszerűbb sztárja-
ként ismert meg. A Vad-
rózsa után most A le-
zárt spaletták címen a 
harmincas évek vidéki 
francia kisvárosának 
életét ábrázolja. A cse-
lekmény egy bretagne-i 
városka bordélyházában 
játszódik. Vidám, gro-
teszk és poétikus törté-
net, amely ízlésesen el-
kerül minden faj ta kö-
zönséges hatásvadásza-
tot. A férfi főszerepet 
Jacques Charrier ala-
kítja, akit a magyar 
közönség Jancsó Miklós 
Sirokkójában is látha-
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kitűnő női alakításra 
nyílik alkalma olyan 
művészeknek, mint Ma-
rié Bell, Suzanne Flon, 
Catherine Rouvel, Ca-
therine Allegret és Gi-
nette Leclerc. 

Nagy közönségsiker 
a Hüvelyk Matyi című 
mesefilm, Michel Bois-
rond kitűnően eltalálta 
a hagyományos történet 
megfilmesítésének azt a 
hangnemét, mely egy-
aránt vonzza a felnőt-
teket és a gyerekeket. 

A többi krimi, horror: 
bankrablás, kábítószer, 
alvilág, túszok, gyilkos-
ság, stb. A dömpingből 
emeljük ki a parádés 
szereposztás miatt Jósé 
Giovanni filmjét. Címe: 
A balszerencsés. A har-
mincas évek Marseilles-
ében játszódó bűn-
ügyi történet főszereplői 
Jean-Paul Belmondo, 
Claudia Cardinale és 
Michel Constantin. 
Ugyancsak parádés sze-
reposztás emeli az átlag 
fölé A telhetetlenek-él. 
A játékkaszinók világá-
ban játszódó filmet Ser-
gio Gobbi rendezte. Fő-
szereplői sorában olyan 
nevekkel találkozunk 
mint Helmut Berger, 
Frangoise Fabian, Paul 
Meurisse és Massimo 
Girotti. Jean Delannoy 
rendezte a Nem is osto-
ba az a kis cserfes cí-
mű „klasszikus" krimit. 
A szereplőgárda élén 
egy dúsgazdag, idősmil-
liomosnő alakítójaként 
viszontláthatjuk Fran-
goise Rosayt. És végül 
egy krimi-szatíra: a Túl 
csinosak, hogy tisztes-
ségesek legyenek. Vi-
dám, kacagtató jelene-
tek sorozatában olyan 
neveket vonultat fel 
mint Bernadette Lafont, 
Jane Birkin, Serge 
Gainsbourg és Carlo 
Giuffre. M. V. 


