ÚJ UTAK AZ A M E R I K A I

A

z utóbbi években bemutatásra
. került amerikai filmek között
egész sor olyannal
találkozunk,
amelyek egy bizonyos ú j irányzatot
képviselnek. Hogy csak néhányat
idézzünk ezek közül:, »Marty«, később Aldrich »Támadás« és Joshua
Logan xPicknik« című filmjeiJ Ezek
a
filmek
különböző
témájúak
ugyan, de mégis van bennük valami közös, előfutárai az amerikai
film ú j útjának. Az ú j irányzatot
jelképező filmek közül a legutolsó:
az »Előre nem kell fizetni* és »Az
átkozottak
bálja*.
Az előbbi az amerikai neorealizmus jegyében készült és éles kritikája az amerikai életformának, a
hitelbe való vásárlás buktatóinak.
Alkotói a valódi életben keresték
témájukat és hozzá mertek nyúlni
az egyének és ai társadalom problémáihoz Négy átlagamerikai házaspár életén keresztül, az összkomfort, az autó és a televízió kényelmével együtt bemutatja a film a
romlott erkölcsöket és léleplezi az
amerikai -prosperitás* rrüthoszát

FILMBEN

»Az átkozottak bálja* Irwin Shaw
regényéből készült. A forgatókönyv
ugyan megváltoztatta a regényt,
mert például a könyvbeli vad náci
a filmben aífféle homályos Hitlerrajongó. Mégis, még így is, komoly
emberi mondanivalója van a filmnek. Sokáig emlékezetes marad belőle a németek párizsi bevonulásának ábrázolása, a német tisztek aljas rendőrmunkája, a német tiszt
felismerése, hogy milyen gyalázatos
célokra használják. A film legnagyobb értéke egy, az amerikai hadseregben szolgáló zsidó katona üldöztetésének bemutatása »Az átkozottak bálja« a fasizmus, a háború
szörnyűségei és a faji megkülönböztetés ellen harcoL
Az előbb említett emberi témájú
amerikai filmek sora egyre többel
bővül. Több amerikai filnv és televíziórendező, fiatal, tehetséges művészek az amerikai életforma és a
mai társadalom kritikájára törekszenek filmjeikben. Realista, emberi témáikat a nagy. hollywoodi
film vállalatok természetesen
nem

merték vállalni. Ezek az ú j amerikai művészek azonban kameráikat
a mindennapi élet ezerszínű, ezertekintetű arcára irányították és lerántották az >amerikai személyiség*
felsőbbrendű glóriáját. A dollárparadicsom dolgozói életének középszerűségéről,
perspektívanélküiisér
géről, a New York-i sajtó kulisszatitkairól szólnak a »Férjek éjszakája*, »Egy üffifnök hlalála«, »A
szőke és én«, »A pokol örömei*, »A
nagy zsarolás« című filmek.
Természetesen ez a felsorolás hiányos. Hiszen sok ú j amerikai film
más, rendkívüli fontosságú témákhoz is nyúl. A tájvédelem elleni
harc, a háború szörnyűségei és az
úgynevezett "boszorkányvadószat* a
témája a következő filmeknek: »A
férfi, aki megölte a félelmet«, »A
vihar szivében«,
nagy kés«, »Tá~
rrtadás*, »A Csendes-óceán ördögei«,
a »Búcsú a fegyverektőlA
gyávaság, a hamis hősiesség, a vezetés tehetetlensége, az emberi és erkölcsi
értékek lerombolása — íme, a ' háborús filmek tematikája Ezek között kétségtelenül a »Dicsőség ösvényei« a legnagyobb.
A fenti, kétségkívül nagyszámú,
emberi
mondanivalói ú filmek a

hollywoodi filmgyártásnak nem képezik még komoly százalékát. Nem,
Hollywoodban még mindig a gangszterfilmek, a szórakoztató, kereskedelmi érdekeknek megfelelő filmek divatja diadalmaskodik. De vitathatatlan, hogy az amerikai neorealista filmek ú j utakról beszélnek. S jellemző, hogy sok, a maccarthysta időszakiban gyalázatosan
viselkedett amerikai filmművész is
erre az ú j útra lépett. Ezek közül
elég talán megemlíteni Kazant és
Dmytri-ket, akik az Amerikaellenes
Tevékenységet Vizsgáló Bizottságnak hajdan lelkes ügynökei voltak.
Az amerikad filmművészet fejlődése, mozgató ereje az amerikai közönség megváltozó igénye. Míg Hollywoodban a nagy filmvállalatok a
krízistől félnek, ezek az ú j humanista filmek vonzzák a! közönséget
és megingatták Hollywood mindenhatóságát. De nem vitás az sem,
hogy a hollywoodi vállalatokat fenyegető krízis is egyik tényező abban, hogy
egyes, többé-kevésbé
független filmművészek végre élő,
mai témákhoz nyúltak. Ha anyagilag még nem is, de művészileg győzött az új, fiatal amerikai film
Hollywood felett.
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