
„Rejtett irányzatok" az amerikai filmművészetben 
A mai amerikai filmgyártás bo-

nyolult világában két szembe-
tűnő jelenséggel találkozhatunk. Mű-
vészi téren bizonyos — hivatalosan 
még nem elismert — tendenciák kel-
tik fel az érdeklődést, gazdasági vo-
natkozásban pedig a gyártott filmek 
száma az utóbbi két év során erősen 
csökkent, elsősorban a televízió fe-
nyegető konkurrenciája miatt. 1957-
ben 277 film készült az Egyesült Ál-
lamokban, amely jelenleg a harma-
dik filmgyártó ország India és Japán 
után. 

Az amerikai (és elsősorban a holly-
woodi) filmgyártás egészére változat-
lanul a "hagyományos műfajok-" 
ápolása jellemző. A bűnügyi tárgyú, 
a vadnyugati környezetben játszódó 
és a jazz kultuszát terjesztő filmek 
többsége ősrégi, bevált receptek sze-
rint készül és szilárdan tartja ural-
kodó pozícióiát az amerikai átlag-
néző ízlésvilágában. 

örvendetes ezzel szemben, hogy az 
utóbbi években bizonyos "titkos 
irányzatok-" ütötték fel a fejüket az 
amerikai Jiümgyártás berkeiben. 

Az eNő figvelemre méltó jelenség 
az ötvenes évek elején bontakozott 
ki a vadnyugati film (western) terü-
letén. John Ford rendezőt tekintik 
az új stílus kezdeményezőiének. En-
nek lényege, hogy megtartia a vad-
nyugati történet 'hagyományos kere-
teit, de sokkal mélyebb, lélektani 
igényekkel ábrázolja a hősöket. A 
nagy revolverhős már nem bárgyú 
szépfiú, aki csak jól működő öklei-
nek és "halálbiztos-" lövéseinek kö-
szönheti a hagyományos sheriff még 
hagyományosabb szép lányának ke-
gyeit. Gondolkodó és szenvedő em-
ber, az erkölcsi eszmények diadalá-
ért tudatosan küzdő nagy roman-
tikus hős. Az első bátortalan kritikai 
hangok "neoromanticizmus«-nak ke-
resztelték el ezt a jelenséget. 

További érdekes és fontos körül-
mény, hogy a televízió végső 

- fokon jó hatást gyakorol az amerikai 
filmgyártásra, mert időszerű társa-

dalmi problémák alaposabb elem-
zésére seikénti. Ez természeteseit 
nem véletlen: a Hollywooddal nem 
rokonszenvező igényesebb alkotók 
érthetően a televízió köré tömörül-
nek. Részben ennek köszönhető, 
hogy a hollywoodi filmgyártásban 
újabban realista hangok: is jelentkez-
nék és az ottani alkotók lassan meg-
szabadulnak két legnagyobb beteg-
ségüktől: a maccarthyzmustól és az 
"impozáns arányok- lázas kultuszá-
tél (nem utolsósorban az égig érő 
mozivásznaktól). Erre utalnak olyan 
filmek, mint " A vihar közepén-, ez 
az értékes, teljesen a maccarthyz-
mus ellen irányuló mű (rendezője 
Dániel Taradash), az "Emberek a 
háborúban-, amelyet az európai kri-
tika "minden idők letgbábonűellene-
sebb filmjének- tart (rendezője Ant-
hony Mann), " A bűn városa«, amely 
a közéleti korrupció ellen veszi fel 
a harcot (rendezője Fhil Karlson). £z 
az irányzat — érthetően — mérges 
illatú virágokat is termel, olyan fil-
meket, amelyek a dolgozó ember ér-
dékeivel ellentétesen ábrázolják és 
oldják meg a társadalmi problémá-
kat. 

Még csak egy jelenségről. A 
"Szexuális bombák- vagy 

"atom-színésznők- ismert jelenségé-
re gondolunk. Üzleti érdékék által 
diktált alaptörvény Hollywoodban, 
hogy a tömeget nem annyira a film 
története és eszméje érdekli, mini 
inkább a női és férfi főszereplő. 
Ha esetleg nem eléggé kíváncsi 
erre, akkor azzá kell tenni a propa-
gandagépezet segítségével és nem 
vitatható, hogy Hollywood nagy 
eredményeket ért el ezen a téren . . . 
A mélyben azonban rejtett tenden-
cia indült meg: az antisex-mozga-
lom, amelyet a nők, a családanyák 
kezdeményeztek. Ma a helyzet az, 
hogy a bevételi statisztikában a 
"szolid- színésznők filmjei járnak az 
élen . . . Nem tudjuk még hová fe j -
lődnek az amerikai filmgyártás ér-
dekes új tendenciái, de egy bizonyos: 
léteznek, terjednék és jó filmekben 
öltenek testet. 
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