
AMERIKA 
AMERIKAIAK SZEMÉVEL 

l 
Az utóbbi időben a 

magyar nézőnek nem 
egy alkalma adódott 
Amerikát megismernie; 
amerikai szemmel (Ro-
gosin, Cos savebes) és egy 
francia szemével (Rei-
chenhach). A -Kegyetlen 
szerelem- és -A sfípista« 
két, látszólag standard 
amerikai f i lm kapcsán 
is erre keresünk vá-
laszt. 

-Elvis Presley fi lmje 
ugyanolyan esemény 
lesz, mint néhány éve 
Marion Brandoé« — 
hirdeti a Fox szinopszi-
sa. Filmélmény híján 
hadd ér jük be — leg-
alábbis egyelőre — né-

hány olyan gondolattal, 
amely minden kételyünk 
ellenére, a tartalmai is-
mertetésből levonható. 
Mert a szinopszis mégis 
sokatmondó. Arról vall, 
hogy az amerikai film-
gyártás átveszi, jobban 
szólva áttranszponálja 
Hemingway, Faulkner, 
Steinbeck hangját ké-
szülő alkotásaiban; hogy 
az említett írók sajátos, 
amerikai realizmusa az 
irodalom rokon-művé-
szeteiben is egyre in-
kább tért hódít. 

A -Kegyetlen szere-
lem" — a forgatókönyv 
írója: Clifford Odets, a 
rendező: Philip Dunne 
— történetét minden-
esetre a három Nobel-
díjas bármelyike megír-

hatta volna. Vad törté-
net, egy Lázadó fiatal-
ember históriája, akit a 
körülmények, gyilkossá 
tesznek. S aki voltakép-
pen kevésbé bűnös, mint 
az a névtelen ellenlábas 
— nem, nem rivális —, 
akinek a vádlottak pad-
ján volna a helye. 

A durvaság, úgy tet-
szik, itt is a társadalom 
hajótöröttéinek mentő-
öve. Ebbe kapaszkodnak, 
ez az egyetlen segítség, 
melynek felhasználásá-
val életük teljességét kí-
mélni vélik. Elfojtott ál-
mok, kompenzáció és 
valóság — összevetésük-
ből nem kétséges, me-
lyik kerül ki győztesen. 

Glenn Tyler (Elvis 
Presley), az érzékeny 



lelkű s féktelen fene-
gyereik tehát elbukik — 
milyen más sons is (vár-
hatna rá? Hiszen ez a 
fenegyerekeik sorsa —, 
ám közben végigtapasz-
talja a ridegséget, szen-
vedést és reménytelen 
szerelmet; a kiszolgálta-
tottságot és a megpe-
csételtek szomorúságát. 
Egy világot, amely kö-
zönyösen tekint kínlódá-
sára, s csak akikor avat-
kozik közbe, amikor a 
bírói szigor hangját kell 
hallatnia. 

••A sipista« — Robert 
Rossen műve, főszerep-
ben Paul Newman nel, 
Jackie Gleasonnal, Piper 
Laurie-val és George C. 
Scott-tal —, úgy tetszik, 
erre a kérdésre keres 
választ. Itt is egy bukás 
története kerül filmre, 
de egy olyan bukásé, 
amely látszatra győze-
lem. Drágán megfizetett 
győzelem, talán még a 

vereségnél is lélekölőbb. 
Mert Eddie Felsőn, a si-
pista, ihiába lesz biliárd-
bajnok, hiába nyer foga-
dásaival hatalmas össze-
geket, elveszti szerelmét, 
azt, ákiért idegőrlő ka-
landokba hajszolta ma-
gát. 

Csalódás, céltalanság, 
értelmetlen küzdelem — 
a "Kegyetlen szerelem-
és »A sipista- egy sivár 
világról fest sivár képet. 

G. GY. 

i i . 

"Megálmodom a tá-
rnát, megcsinálom a sze-
reposztást, felveszem a 
rendezőt, • elvégzem a 
végső simításokat — és 
utána eladom a filmet — 
így jellemezte produceri 
munkáját Stanley Kra-
mer, aki ma egyike 
Amerika legnevesebb 
rendezőinek. Mint ön-
álló filmvállalkozó, kez-
detben maga nem fog-

Jeienet a "Kegyetlen szere-
lem- című filmből 



Spencer Tracy az -Aki sze-
let ve t - című Stanley Kra-

mer fi lmben 

la 1 kozott rendezéssel, de 
már ebben az időszak-
ban is szenvedélyesen 
kereste a vitákat fellob-
bantó bátor és időszerű 
témákat. 

Kramer 1913-ban szü-
letett New Yorkban. Már 
egyetemi évei alatt is 
irt forgatókönyveket. 
Hollywoodba került, de 

forgatókönyv-íróként 
nem volt sikere. Pályája 
szempontjából hasznos, 
de számára nem kielé-
gítő munkakörök sorát 
töltötte be. Dolgozott a 
Metro Goldwyn Mayer- ten ^ U n i t e d A i r U s t s m e g _ m i k o r l á u á k > : h o g y 
nél a kutatasi osztályon, útján öt filmjét hozta a film számos nagyvá-
volt vágó és segített a forgalomba, a -Bátrak rosban mekkora sikert 
szerepekhez megfelelő o t thona- volt az első aratott. A -Bátrak ott-
színészek kikeresésében. f j l m > a m e i y bátran nyúlt honá—t Arthur Laurents 
A háború után segéd- a n é g e r kérdéshez. So- darabja nyomán Mark 
producer lett az MGM- ( k a n a .-Megbilincseltek"- Robson rendezte. Hőse 
nél, 1947-ben önállósí- n é l j s jobbnak, erede- egy néger katona, az 
totta magát. tibtonek tartják. Az egyetlen néger abban az 

B!ső filmje -Íme, ez Egyesült Államok déli önkéntes csoportban, 
New York" volt. A for- államainak filmforgal- amely egy japánok által 
gatókönyvet Carl Fore- mazói nem akarták a megszállott sziget feflde-
man írta Ring iLardner filmet műsorra tűzni és "tűsét vállalta a máso-
vígjátékából. Richard ezt az elhatározásukat dik viágháboiú a la t t 
Fleischer rendezte. 1949- csak akkor változtatták Kővetkező filmjében, 

a -Bajnok"-ban egy el-
keseredetten ambiciózus 
hivatásos bokszoló tör-
ténetét vitte vászonra, 
aki, miután megnyerte 
karrierjének legfonto-
sabb mérkőzését, agy-
vérzésben meghal. A fő-
szereplő Kirk Douglas 
volt. 

1950-ben készült film-
jében, a -Férfi«-ben egy 
gerincsérülésben megbé-
nult ember történetét 

A -Sip is ta - című film fő-
szereplője: Paul Newman 



elevenítette meg rendkí-
vül erőteljes vonások-
kal. A sérült fiatal had-
nagyot Marlon Brando 
alakította. A felvételek 
előtt három hetet töltött 
gipszben, hogy minél hi-
telesebben .tudja szere-
pét eljátszani. Alakítása 
óriási sikert aratott. 
Kramer a legnagyobb 
élő színésznek nevezte, 
ami talán túlzás volt, de 
Úgy tűnt, hogy ezzel 
Marlon Brando megala-
pozta a londoni Old Vic 
társulathoz vezető útját. 

A -Cyrano de Berge-
rac* című filmje után a 
Columbia Társaság ki-
váló feltételekkel szer-
ződést kínált neki. ö t év 
alatt harminc filmet kel-
lett volna számukra ké-
szítenie. A szerződést 

aláirta. Ebben a perió-
dusban filmesítette meg 
az -Ügynök halálá*-t. 
Elekor már két másik 
Arthur Miller darab is 
filmre került, de a kriti-
ka szerint ez a másik 
•kettőnél (-A salemi bo-
szorkányok* és a -Pil-
lantás a hídról*) sokkal 
gyengébb volt. 

Kramer szerződése a 
Columbia Társasággal 
eredetileg 1954-ig szólt, 
de a részvényesek egyik 
ülésén elhangzott kije-
lentés miatt <-nem díja-
kat akarunk, hanem pro-
fitot*) Kramer idő előtt 
felbontotta a megálla-
podását. 

ö t , ezt az időszakot 
követő filmje közül 
egyik sem jelenített 
rendkívüli eseményt, bár 

mindegyik magán visel-
te Kramer sajátos téma-
választásának jellegze-
tességeit íme, három az 
öt közül: -Az esküvő 
résztvevője* című egy 
tizenkét éves lány báty-
jával és annak esküvő-
jével kapcsolatos sze-
xuális-pszichológiai prob-
lémáiról szól. -A gyil-
kosok lázadása* című 
filmjének középpontjá-
ban egy háborús sérülé-
séből eredően tébolyult 
ember áll. -A vadaik* 
című — a főszerepben 
ismét Marion Brando-
val — fiatal huligánok-
ról szól, akik egy város-
kát rémuralmuk alatt 
tartanak. 

1955-től évenként csak 
egy-egy fimet készített, 
ismét saját vállalkozó-



sában, és ekkor kezdte 
el filmjeit maga rendez-
ni. Első rendezése a 
-Nem mint idegen* című 
film volt. A -Büszkeség 
és szenvedély« C. S. Fo-
rester -Ágyú« című re-
gényéből készült. 1810-
ben néhány elszánt spa-
nyol egy óriási ágyút 
vonszolt fél Spanyolor-
szágon keresztül a fran-
ciák megszállta Avilá-
hoz. Az óriási statiszté-
ria, a tizenhat segéd-
rendező, a nagy műszaki 
felkészültség ellenére a 
siker elmaradt, 'bár Kra-
mer Sophia Lorent is 
szerepeltette. 

A nálunk is bemuta-
tott -Megbilincseltek* 
című filmje világsikert 
aratott. Messze kima-
gaslott a néger kérdés-
sel foglalkozó sok film 
közül. Nevil Shute regé-
nyéből készült -Az utol-
só part* című filmje, 
amely Dél-Ausztrália la-
kóiról szól, akik az észa-
ki féltekén lezajlott 
nukleáris háború követ-
keztében radioaktív csa-
padék leihullásától ret-
tegnek. 

A kommunista-gyanús, 
feketelistás Nedrick 
Young írásából készült 

-Aki szelet vet*,' egy 
fiatal tanítóról szól, akit 
törvény elé citálnak, 
mert tanítványainak 
Darwin tanairól beszél. 
A -Nürnbergi ítélet* cí-
mű. három óránál hosz-
szafcb filmjében Kramer 
a náci háborús főbűnö-
sölk perét eleveníti meg. 
A film végén megmu-
tatja, hogy az 1949 jú-
liusában befejeződött 
perek harminckilenc el-
ítéltje közül ma már 
egy sincs tjprtönben. 
-Egy gyermek vár« cí-
mű filmjében a szelle-
mileg visszamaradott 
gyerek problémáját vitte 
vászonra. (Ezt is, a 
-Nürnbergi ítélet«-et is 
Abby Mann televíziós 
játéka alapján készítet-
te.) Következő filmje -Ez 
a bolond, bolond világ* 
lesz, Spencer Tracy-val 
és még egy féltucat nagy 
sztárral. 

Kramer kétségtelenül 
jelentős egyénisége az 
amerikai világnak, bár 
sok kritikus szerint 
filmjei egyre inkább 
csak pompás dialógu-
sokból ós jó témákból 
állanak. Legjobb film-
jeit az ötvenes években 
készítette, mint függet-

Burt Lancester a -Nürn-
bergi per—ben 

len filmes, legnagyobb 
művészi érdeme a viha-
ros, nagy témák meg-
választásában és a holly-
woodi konvenciókkal 
való szembeszállásában 
rejlik. 

CS. M. 


