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Gyermek- és tizenéves 

korában is következetesen 
belsőépítész vagy lakbe-
rendező kívánt lenni. A 
körülmények sodorták a 
színészet felé. „Ügy lettem 
színésznő, hogy észre sem 
vettem" — mondta Ed-
ward Sheehannek egy in-
terjúban. — „Pedig szüleim 
egy időben még azt is til-
tották, hogy nővéreimmel 
színházba menjek. " 

Catherine Dorleac 1943. 
október 22-én született, 
Párizsban. Négy nővér kö-
zött ő a harmadik gyerek, 
a két sikeres és ünnepelt 
színész, Maurice Dorleac és 
Renée Deneuve családjá-
ban. A művészpár Párizs 
XVI. kerületében, egy vil-
la első emeletén lakott, 
ahol „a család jómódú pol-
gárok gondtalan és gazdag 
életét élte. Mi gyerekek 
szinte semmit sem érez-
tünk Párizs lüktetéséből. 
A mi környékünk csendes 
volt, és gyermekként min-
den szomszédunkat ismer-
tem. Olyan volt, mint vi-
déken" — emlékezett ké-
sőbb a színésznő. Az élénk 
lányok között, Catherine 
volt a legcsendesebb. Gyak-
ran volt beteg, és általában 
visszahúzódó, szívesen hát-
térben maradó természe-
tének engedve, sokszor 
volt egyedül. Legjobb ba-
rátnője és bizalmasa nő-
vére, Françoise Dorleac 
volt, aki igen sikeresnek 
ígérkező színészi pályája 
első csúcsait elérve vesztet-
te életét egy 1967-es autó-
balesetben. „Françoise el-
vesztése számomra olyan 
csapás, melyet egy életen 
át nem tudok kiheverni" 
— mondta a már idézett 
interjúban. 

A Dorleac család egyéb-
ként összetartó, nagyon 
bensőséges életet élt. A 
szülők rengeteget voltak 
gyermekeikkel, és a lányok 
is szinte mindig együtt vol-
tak. A két művészpálya 
gondjairól jóformán alig 
esett szó a családi együtt-
létek alkalmával, s a mű-
Vészpár — egy vagy két 
kivételtől eltekintve — 
megtiltotta gyermekeinek, 
hogy megnézzék, vagy fel-
keressék őket a színház-
ban. 

Hétvégeken felkereke-
dett a család, és két autó-
val indultak vidéki házuk 
felé. „Felhőtlen és gondta-
lan gyermekkorom volt, 
mindig nagyon boldog vol-
tam" — emlékezett később 
a színésznő. 

Catherine, mint nővérei 

is, az École Lamazou, egy 
katolikus magániskola nö-
vendéke lett, ahová csak 
lányok járhattak. Innen 
került tizenegy éves korá-
ban az előkelő Lycée La 
Fontaine-be, ahol „az apá-
cák nagyon régi módiak 
voltak, és az iskolát a szno-
bizmus uralta". (A Shee-
han-interjúból. ) 

Tizennégy éves diák-
lányként állt először kame-
rák előtt a Les Collégiens 
(1956) című filmben, majd 
az elsőhöz hasonló parányi 
szerepet alakított a Les pe-
tit chats (1959) című komé-
diában. Egy évvel később 
Françoise nővérével együtt 
szerepel a Les portes 
claquent című harmadren-
dű filmben, valamint Mi-
chel Deville Ce soir ou ja-
mais (1960) című komédiá-
jában. Kis szerepekben 
volt látható L'homme a 
femmes (1960) és Les pa-
risiennes (1962) című fil-
mekben. 

Szerepei ellenére nem 
kívánt színésznő lenni. 

De hogy kapta szerepeit? 
Alighogy befejezte líceu-

mi tanulmányait, egy tár-
saságban megismerkedett 
Roger Vadimmal, aki szin-
te mágikus hatással volt 
rá. Vadim így emlékezik a 
későbbi színésznővel töl-
tött évekre: „Sohasem am-
bicionálta, hogy filmezzen, 
vagy színésznő legyen. De 
őrülten szerelmesek vol-
tunk, velem élt, és ragasz-
kodott hozzá, hogy minden 
tekintetben részese legyen 
életemnek. Én rángattam 
bele, szelíd erőszakkal a 
filmezésbe. " 

Tekintettel nővére, Fran-
çoise Dorleac felívelő szí-
nészpályájára, Catherine 
elhatározta, hogy a jövő-
ben édesanyja családi ne-
vén szerepel. Ezért már 
Catherine Deneuve-ként 
jelenik meg Vadim Le vice 
et la vertu (1962) és Et Sa-
tan conduit le bal (1962) 
című filmjei főszerepeiben. 
Majd Pierre Kast kéri fel 
Vacances portugaises (1963) 
című produkciója egyik 
főszerepére. De a filmezés 
továbbra sem érdekelte. 

Miután 1962-ben életet 
adott Vadim gyermekének, 
anyai örömeinek, köteles-
ségeinek élt. De sohasem 
lett Vadim felesége, „Őrült 
nagy szerelem volt ez, szin-
te földöntúli. Már tizen-
nyolc évesen tudtam, hogy 
ez nem tarthat örökké. És 
kinek kell egy házasság 
szerelem nélkül?" — mond-

ta 1973-ban, a Newsweek 
munkatársának adott in-
terjúban. 

Végül is nem Vadim, ha-
nem Jacques Demy és fele-
sége, Agnes Varda szeret-
tették meg vele a színész-
pályát. Demy felkérte a 
Cherbourgi esernyők egyik 
főszerepére. „Demy tanított 
meg játszani. Ő szerettette 
meg velem a szerepalakí-
tást. Ő hitette el velem elő-
ször, hogy valóban alakí-
tást nyújtok a filmvász-
non. Örökre megmérgezett" 
— mondta a kanadai Wen-
dy Mitshenernek adott in-
terjúban. — „Mai szem-
mel tekintve a filmet szin-
te bagóért csináltam, talán 
ha ötezer dollárt kaptam 
érte, de ez a film lett az a 
katapult, amely felsegített 
a filmvilág egére. " 

Valóban, a Cherbourgi 
esernyők a legnagyobb be-
nyomást a filmrendezőkre 
tette. Most már a francia 
film rendezősztárjai is fog-
lalkoztatni akarták. Chab-
rol, Philippe de Broca, 
Rappeneau és ú j ra Demy. 
Ezúttal Françoise nővéré-
vel együtt lépett kamera 
elé a Rocheforti kisasszo-
nyokban (1966). 

Ekkor már nemzetközi 
sztár. Maga mögött tud egy 
olasz filmet (La costanza 
della regione — 1964); a 
Polanskival készített angol 
Repulsiont (1965); az 
NSZK-ban, Ausztriában 
forgatott Das Liebeskarus-
sellt (1965); a Varda ren-
dezte francia—svéd Les 
créatures-t (1965). 

Terence Young már fel-
kérte Vecsera Mária szere-
pére angol nyelven készülő 
Mayerlingjéhez (1968). Ha-
marosan elkészül első ame-
rikai f i lmje (The April 
Fools — 1969), majd Fran-
cois Truffaut-val dolgozik 
a Mississippi szirénjén, a 
magányosság Reunion-szi-
getén forgatott drámáján, 
melyben Jean-Paul Bel-
mondo a partnere. 

Ezután az olasz—spanyol 
—francia Bunuel-film kö-
vetkezik, a Tristana (1970), 
majd újabb amerikai alko-
tás: Night in the City 
(1972). 

A két film között szere-
pet vállal Nadine Trin-
tignant Ez csak másokkal 
történhet meg című drá-
májában. Egy anyát alakít, 
akinek szembe kell néznie 
imádott gyermeke halálá-

val. A partner: Marcello \ 
Mastroianni. „A forgatás 
közben a szerelem újabb 
csodáját éltem át. Hirtelen 
és őrülten beleszerettem 
partnerembe, Marcello 
Mastroianniba. Mint egy-
kor Vadimmal — most is 
őrületesen boldog voltam. 
Olyan boldog, hogy tudtam, 
ez a boldogság sem tarthat 
örökké. Ezért sohasem 
mentem hozzá Marcelló-
hoz, noha 1972-ben világra 
hoztam lányunkat, Chiara-
Charlotte-ot. Érzelmeink 
három évig tartottak, végül 
csalódás nélkül, megértő jó 
barátokként váltunk el..." 

E második nagy szere-
lem idején forgatta Liza 
című filmjét (1972) ugyan-
csak Mastroiannival. 

A 70-es évek elejére 
Catherine Deneuve neve 
fogalommá vált. Szépségét 
Garbóéhoz, Ingrid Bergma-
néhoz kezdték hasonlítani, 
s rendezői egyre többször 
esküdtek rendkívüli színé-
szi tehetségére. Dicsérték 
intelligenciáját, kitűnő 
nyelvtudását. (A színésznő 
angolul, olaszul, spanyolul, 
németül beszél és játszik. ) 

És a 70-es években a kö-
zönség is kezdte értékelni. 
A szép babából — ahogyan 
a Cherbourgi esernyőkben 
világszerte megismerték 
— kiváló jellemszínésznő 
lett. 

Mintegy hatvan máig 
forgatott f i lmje közül je-
lentős sikert aratott Robert 
Aldrich bűnügyi drámája, 
a Hustle (1975 — USA); 
Dick Richard idegenlégiós 
szuperfilmje, a March or 
Die (1977 — Anglia); a Ho-
me Free (1977 — USA); 
Anima persa (1977 — Olasz-
ország) és sok-sok más. 

Több mint negyedszázad-
dal első f i lmje után, Cathe-
rine Deneuve még mindig 
felívelő művészpályáján 
újabb jelentős állomás 
Francois Truffaut-val for-
gatott filmje, Az utolsó 
metró, mely a sokoldalú, 
érett színésznő teljes mű-
vészi fegyverzetét felvo-
nultatja. A kiváló filmben 
nyújtott kiváló alakítást a 
francia kritikusok, az euró-
pai Oscar-díjként értékelt 
César-díjjal jutalmazták. 

Fenyves György 


