
EGY ISMERT ISMERETLEN 

Könnyű lenne ízekre 
szedni, látványosan 

kritikába aprítani az 
-Ismeretlen telefonál-
című amerikai filmet. A 
mutatvány egyszerű és 
olcsó; a film a szolid 
közhelyek filmje. Évszá-
zadok kipróbált bölcses-
ségére épül. Tanulsága 
ilyenformán foglalható 
össze: az élet, ha még 
valaki nem tudná, rop-
pant bonyolult intéz-
mény, mechanizmusát 
elfelejtették megolajoz-
ni. Az élet olyan bioló-
giai és társadalmi folya-
mat, melyben—sajna — 
előfordul, hogy az em-
bert elhagyja a felesége. 
Ezt nehéz lenyelni. Ki-
vált annak, aki még nem 
tudja, hogy az élet mi-
lyen bonyolult. Az élet 
olyan, hogy autóbalese-
tek fordulnak elő ben-
ne. Repülőgépszerencsét-
lenségek, melyeket ne-
héz túlélni. Alkalomad-
tán az ivásra is rászok-
hatunk. Ittasan nem ta-
nácsos autót vezetni. A 
kanyarban fékezni illik. 

Továbbá, ha férjünket 
elhagyjuk, könnyen ér-
het baleset. 

Ha e sok bölcs intést 
mérlegre tesszük, a vi-
iágról a következő ké-
pünk alakul ki. A gond-
viselés a rendezett csa-
ládi kör pártján tör 
lándzsát (sőt autót és 
repülőgépet). Holmi ki-
ruccanások rettenetes 
következményekre ve-
zetnek minden alkalom-
mal. A film négy sorsot 
követ: egy orvosét, egy 
ügyvédét, egy ügynökét 
és egy énekesnőét — 
akik bizony nem vélet-
lenül kerültek a maguk 
Szent Lajos király-hídjá-
ra (patent copyright by 
Thorton Wilder), oka 
van annak, ha valaki 
lezuhan egy óriásgépről. 
Márpedig hármain közü-
lük szerencsétlenül jár-
nak, éspedig nem azért, 
mert vihar volt, a gép-
madár lekaszált néhány 
hatalmas fát, orrával 
feltúrta a földet, hanem: 
a magánélet, hja, a ma-
gánélet, a csőd, a szere-
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tetlenség, az anyós, a 
feleség és a többiek; ha 
mindez nincs, az áldoza-
tok nem szállnak arra a 
gépre és ma is élnek, ha 
meg nem haltak. 

Ennyi banalitással a 
mélyén, ez a film még 
se olyan rossz. A lapos-
ságot ízléses csomagolás-
ban nyújtja, s a néző 
még néha kedvet is kap, 
hogy a sok csomagoló-
papírt bontogassa, há-
mozza, mint afféle csa-
lóka karácsonyi ajándé-
kot. Hogy a legkisebb 
dobozka mélyén ványadt 
közhelyek szerényked-
nek, azt talán már sok 
színes papír között észre 
se vennénk. Mert a fel-
vételek bizony jók: egy 
kis Hollywood, apró bár, 
chicagói fényreklám, ro-
bogó autó, villám-ciká-
zás a repülőgép ablakán. 
De ez se úgy, hogy a 
néző idegeit túlontúl csi-
gázza, inkább mérték-
tartón, takarékosan, gya-
nút se ébresztve. Ha a 
rutinért lelkesedni lehet-
ne, lelkesednénk ezért a 
filmért: a semminél is 
nagyobb semmiből csinál 
— ha nem is aranyat —, 
de mondjuk, formás 
műanyagot. Tetszetős, 
sima, ártatlanul közepes. 

A filmgyártás úgy lát-
szik feltalálta az új gics-
cset. Nevezhetnénk biz-
tonsági giccsnek is: 
gyufalángnyi közhelyek 
villanásával dolgozik. 
Már nem lő hazugságok 
messzehordó áevújóval 
kék madarakra: a gép-
írónőt nem veszi el a 
vezérigazgató, a mese-
autók szelepe sem mű-



;-ödik hibátlanul — csu-
pa apró igazság kockái 
sorjáznak, reális képek 
egyik a másik után, mó-
dosan, szerényen, jelen-
téktelenül, az ilyen film 
égbe nem kiált, földre 
nem sújít, csendesen, bá-
natosan közli, hogy aki 
korán kel aranyat lel, és 
nem minden arany, ami 
fénylik. 

Az új giccs megható 
és rokonszenves. Hőse s 
ideálja — mint az "Is-
meretlen telefonálóból 
is kitetszik — a Flegma, 
akinek zord s csúnyán 
férfias külseje mögött 
érző szív dobog. Az 
egyetlen, amiben Psylan-
derre emlékeztet, hogy 
mérhetetlenül sok sza-
badidővel rendelkezik (s 
tán némi pénzzel is); 
Flegma ráér arra, hogy 
kondoleálással is eltölt-
sön némi időt, és sorra 
járja azokat a családo-
kat, akiknek hozzátarto-
zói ott ültek azon a bi-
zonyos lezuhant repülő-
gépen. S akiket megláto-
gat, azok is flegmák, de 
csak egy ideig — olvad 
róluk az amerikai kö-
zöny, mint a csokoládé-
kutyákról a festék. Mind-
nyájukban érző szív do-
bog. S egyáltalán: min-

• denkiben érző szív do-
bog. 

Az effajta filmekben 
csúnya, de nagyszerű 
színészek játszanak. Az 
új giccsnek nem kell a 
női erotika és csín — ez 
a film például egyik fő-
hőséül egy strip-tease 
dizőzt választ, de még 
csak véletlenül sem vet-
kőzteti le a kíváncsi ka-
mera előtt. Szép keble-
ket nehezebb ugyanis 
megszánni, márpedig a 
szánalom és a részvét 

éppoly nélkülözhetetlen 
itt, mint a giccs ősi kel-
léke: a könny. Becsüle-
tére legyen mondva e 
film alkotóinak, náluk a 
könny is kimérten cso-
rog a nagy tragédiák 
nyomában, mindössze 
egy-két köbcentivel. 

Vagyis van ennek a 
filmnek színvonala is: 
arányérzék és mester-
ségbeli tudás működött 
közre létrejöttében, sőt 
nyilván derék jószándék 
is. Amit a film elmond, 
nem ordító hazugság, le-
het hinni benne, őszintén 
és természetesen, mint 
az abszolút igazságok-
ban, hogy a nap keleten 
kel és nyugaton nyug-
szik. Az új giccs nem 
cinikus; inkább az üdv-
hadsereg szelleme él 
benne, mint a kártya-
szalonoké, vagy a lóver-
senyé. 

S hogy ez a giccs 
ilyen, sok filmnél töltött 
el diadallal; az "Ismeret-
len telefonál" pedig győ-
zelmi harsonákat zen-
gett fülembe. Mert mi-
lyen is ez az új giccs? 
Riadt és alázatos, mint 
a kiöregedett futballista, 
ha újra labdát kap még. 
Koldus, aki alamizsná-
val is megelégszik. A 
közönséget nem lehet 
már, vagy nagyon nehe-
zen lehet talmi kápráza-
tokkal kábítani. Paran-
csoló igény a filmmel 
szemben, hogy legyen 
emberi, a mindennapo-
kat ábrázolja, napi gond-
jainkat, örömünket. Ez 
az igény kezdi kiszoríta-
ni a ballerinákat, keble-
ket, premier-plan gyil-
kosságokat, hősszerel-
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mes amorozót, a néger 
Carment, a néprajzi ope-
rettet Tahitiról, a ten-
geralatti szörny kettős 
életét, s a madarak pár-
zását. Kis beruházással 
nagy siker manapság: 
egy amerikai konyha 
buksin édes gyermek-
fejekkel, angol vidéki 
élet verítékes arcú, ám 
üdvözülő parasztokkal. 
A giccs kiment Tahiti-
nál, de visiszasompoly-
gott a konyhaajtón, s a 
cseléddel költi el tányér 
levesét. Mert ő sem hal-
hat éhen: ha a néző 
emberszabású álmokat 
melenget, megkapja tőle 
is; amennyiben humá-
numban mutatkozik ke-
reslet, végszám található 
Hollywoodban, konfek-
cionálva, minden méret-
re bármikor. Jó kiszol-
gálás, szabott árak. A 
kereskedő is bízik áru-
jában, egy istent vall a 
vásárlóval. Nem perel-
hető minőség- és hitel-
rontásért, sőt a minőség 
évről évre jobb. 

A számításba csak egy 
hiba csúszott: hogy a jó 
filmeken nevelkedett kö-
zönség is évről évre gya-
rapszik. S lehet, hogy 
egy idő múltán nem 
csábul akármiféle áru-
házakba. 
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