
Az éjszakai 
világ 

Az olasz kommersz-
filmgyártás újabban egy 
speciális műfajra vetette 
magát, ez: a filmszalag-
ra rögzített látványos-
ság. Nincs sztori, nincs 
keret, csak a különleges 
artista-mutatványok, eg-
zotikumok, káprázatos 
revűszámok egymás-
utánja van. A világvá-
rosok mulatóhelyeiről 
készített filmjük sike-
re adhatta az indítékot, 
hogy szinte futószalagon 
állítsák elő ezt a csak 
szemnek-f ülnek szóló 
szórakozást. Az új szé-
lesvásznú színes soro-
zat összefoglaló címe: Az 
éjszakai világ. 

A néhányperces be-
vezető a munkából ha-
zalgyekvő embereket 
mutatja, egyszerű ruhá-
kat, köznapi arcokat, 
siető lábakat fényképez 
fekete-fehér változat-
ban, hogy aztán hirte-
len változással a neon-
fényes esti utcát expo-
nálja a bárok, mulatók 
hívogató színeivel. És 
már benn is vagyunk 

Nem minden a szépség és a fiatalság 

valamelyikben, ahol he- egzotikumokat tálal. Ka-
gyükkel egymásra tett, rikákon átszökellő del-
csillogóan éles kardokat fineket, japán nőt, aki-
egyensúlyoz valaki egy ről karddal vágják le a 
létra tetején. Aztán rAát , fáklyás íejesug-
újabb éjszakai utcakép,JiBst ötven méteres ma-
másnyelvű neonok, és| gísságból a hullámve-
már azt figyeljük: mi- réses, szúk sziklaszoros-
lyen egyszerre emelik ba, női görkorcsolyaver-
lábukat a tüllbe-selyem- senyt, ahol kegyetlenül 
be öltözött kánkán-tán- tépik, rúgják, taszítják, 
cosnők. Énekszám, vet- a pályáról kipenderítik 
kőzés (amelyet igen ha- egymást a résztvevők, 
mar elvágnak), tánc, ar- vallásos szertartást, 
tistaszám, megint amelyen egymás he-
tánc . . . másíélórán át. gyérvhátán kapaszkod-
A sorozat második része, nak a papi áldás felé a 
hogy ne foghassák rá az hivők, férfi-szépségver-
önismétlést, már túlnvo- senyt, aholis előírásos 
mórészt kuriózumokat, pózokban mutogatják fz-



maikat a muszkli-embe-
rek . . . 

De épp ez utóbbinál 
álljunk meg egy pilla-
natra. Mint ahogy az 
operatőr gépe is meg-
állt az egyik herkules-
nek nem az izmain, ha-
nem az arcán. A hatal-
mas bicepszek és a női 
közönség néhány jelleg-
zetesen öreg, rút és kéj-
sóvár példányának fel-
villantása után jelenik 
meg ezen az egyébként 
semmitmondó férfi-ar, 
con a mélységes undor. 
Egy pillanatra csak. Az-
tán megint a muszklik 
és mellkasok, s a néző-
téri matrónák zsongó 
helyeslése. Még néhány 
más számnál is felis-

merhető a törekvés, 
hogy a látványhoz va-
lami álláspontot, véle-
ményt is csatoljanak. A 
tengerszorosba ugró szi-
nesbőrű ember mutat-
ványánál — a film jól 
hangsúlyozza ez>t — a 
gazdag turisták éppen 
csak odafigyelnek egy 
pillanatra és aztán tán-
colnak tovább. De ez a 
tendencia nem jellemző-
je a filmnek. 

Mint ahogy az egész-
séges humorral való szó-
rakoztatás is csak ke-
vés helyet kap a látvá-
nyosságdk között, holott 
ez éri el a legnagyobb 
sikert. Az első részben 
egy amerikai zenekar 
kitűnő paródiái nevet-

Az énekesnő és az 
-árnyéka-

tetnek meg könnyekig, 
a másodikban egy két-
személyes színpadi jele-
net szorít háttérbe min-
den bravúrt és csillo-
gást. Tartalma: az öreg 
inas felszolgálja ugyan-
csak idős és kissé sze-
nilis úrnőjének az ün-
nepi vacsorát. Az asz-
talon sok teríték van, és 
mindketten úgy tesznek, 
mintha vendégek ülné-
nek köröskörül. A sze-
szélyeikkel együtt is 
szívesen látott, jól ismert 
vendégek. Az inas he-
lyettük koccint, helyet-
tük iszik. — Mint ta-
valy? — kérdezi. — 
Mint rendesen... — így 
a válasz. Ez ismétlődik, 
meg a tálalás, meg az 
Ivás, sőt a megbotlás is 
a leterített párducbőrön, 
mégis csupa ötlet, finom 
megfigyelés, magávalra-
gadó humor ez a jele-
net. Húszpercnyi önfe-

Az öreg angol Inas Jelenete 
a filmből 



Egy éjszakai bárban 

ledt nevetés a nagypol-
gári úrhatnámságon, 
Maguk a gyártók is fel-
mérhették, mennyivel 
értékesebbekezek a hu-
moros számok a többi-
nél, bizonyság rá, hogy 
m(g a két filmet eggyé 
összevonó változatból 
(ezt vásároltuk mi meg) 
könnyű szívvel hagytak 
ki sokezer dolláros nagy 
revűszámokat, másokat 
pedig alaposan meg-
csonkítottak, bennema-
radt teljes egészében a 
zeniekari paródia és az 
inasjelenet is. A továb-
bi utat mégse erre, a 
tartalmasabb szórakoz-
tatás felé keresik. A 
rendkívülit, a meghök-
kentőt, a filmen soha 
nem látottat akarják. 
Erre mutatott már a , 
második rész egzotiku-
mokban túltengő kere-
settsége is. De milyen a 
harmadik folytatás? 

Objektív akadályok 
miatt nem láthattam. 
De ismerem. Fotókból, 

amelyeket semmi esetre 
se adnék kiskorúak ke-
zébe, valamint a produ-
cer lelkes magyarázatá-
ból. Nem sztriptíz, de-
hogyis, azt már az első 
két részben elsütötték. 

Ez hamisítatlan pornog-
ráfia. A producer sze-
rint éppen forgatják a 
negyedik részt is. Hogy 
abban mi lehet . . . 
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