
REALIZMUS ÉS ROMANTIKA HATÁRÁN 
Ú J A M E R I K A I F I L M E K 

A négy filmet, amelyek-
ről szólni akarok, művé-
szi és morális igényes-
sége, valós problémák 
felvetésének szándéka 
emeli ki az amerikai f i l-
mek átlagából, a John 
Wayne hírhedt Zöldsap-
kások- ja, a James Bond-
filmek, a sexy-k köré-
ből. Egyik se protest 
film, nem is szociológiai 
megalapozású dokumen-
tumfilm, a négy közül 
mindössze egynek van 
kifejezetten politikai 
modandója. 

A számológép az 1967-
ben elhunyt neves és ha-
ladó amerikai dráma-
író, Elmer Rice hasonló-
című színművének film-
változata. Hőse egy bi-
zonyos Mr. Zero, vagyis 

Nulla úr, aki huszonöt 
eseménytelen esztendőt 
tölt el ugyanabban a 
New York-i irodában, 
ugyanabban a kopottas 
lakásban, azután egy 
szép napon megöli a fő-
nökét, aki őt segédköny-
velői állásából elbocsá-
totta, s egy számológé-
pet állított be helyette. 
Ez a több mint negyven 
évvel ezelőtt született 
Nulla úr, akit Milo O' 
Shea, az Ullyses Leopold 
Bloomja alakít, kitűnően 
példázza azt az ember-
típust, akit az elgépiese-
dett társadalom többszö-
rösen is megöl: nemcsak 
fizikai valóját támadja, 
hanem elpusztítja em-
berségét, egyéniségét, vá-
gyait is. A filmet, amely 

híven követi a színmű 
cselekménysorozatát Je-
rome Epstein rendezte, 
aki éveken át volt Chap-
lin munkatársa, s részt-
vett többek közt a Ri-
valdafény és a Monsieur 
Verdoux forgatásán. 

Az Egy nő története 
tulajdonképpen nem 
csupán az övé, hanem 
még két férf ié is, más-
szóval: a szokott három-
szög. Cselekményében 
nincs sok újszerű. Egy 
fiatal svéd nő, egy olasz" 
medikus, és a férj , egy 
amerikai diplomata sze-
relmi története, amely a 
fiú halálával és a fér j 
megbocsátásával végző-
dik. Ami ezt a romanti-
kus históriát elfogadha-
tóvá teszi a mai néző 

Dustin Hoffmann és John Volght, az Éjféli cowboy című flém egyik jelenetében, 
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számára, az a f i lm fel-
dolgozásmódja: a hang-
súly nem magán a tör-
téneten van, hanem in-
kább a szereplőknek a 
saját érzelmeikhez való 
viszonyán. A szenvedé-
lyek közepette is képesek 
árnyaltan és bonyolul-
tan vizsgálni önmagukat, 
hogy rezignált bölcses-
séggel fogadják el nem 
csupán a külső világra, 
hanem önmagukra vo-
natkozóan is a „több 
dolgok vannak Földön és 
égen" szemléletét. Mind-
ezt természetesen csak 
a legkiválóbb színészek-

Bibi Anderson, az Egy no 
története című film fősze-
repében. Rendező: Leonardo 

Bercovici 



Középen: Robert Stack, az Egy nő története című 
fUm férfifőszereplője 

A z Éjféli cowboy-t az 
amerikai kritikusok egy-
behangzóan az 1960-es 
év legjobb f i lmjének 
tartják. Ké t fér f i hőse 
kiáltó ellentéte egymás-
nak. Joe Buck erős, ke-
ménykötésű, üres-kék-
szemű, gátlástalan fér f i ; 
Ratso pedig testileg-lel-
kileg beteg, reménytelen 
életű tolvaj. A f i lm tra-
gikuma épp az, hogy 
előbbi sem boldogabb az 
utóbbinál. Joe Texasból 
került N e w Yorkba, de 
képtelen beilleszkedni a 
városi életbe és nevet-
ségesen, esetlenül hat 
cowboy ruhájában. A 

kel lehet megvalósítani, 
s a f i lm ezzel nem is 
marad adós. A z asszonyt 
Bibi Anderson játssza, 
ak i a Persona és Nővé-
rem, szerelmem című 
f i lmekben nyújtott tel je-
sítményéért egymás után 
nyerte el a legjobb női 
alakítás díját a svéd, a 
francia és az angol f i lm-
akadémiától. A diploma-
ta f é r j alakítója Robert 
Stack, Brúnóé pedig Ja-
mes Farentino. 

Gaxtone Rossilll, John 
Volght és Dustin Hoffman 
— John Schlesinger: Éjféli 

cowboy című filmjében 



Carol Cleveland, A szá-
mológép eímü mai egyik 
jelenetében. Rendezd: Je-

rome Epstein 

szerelem az egyetlen, 
amire alkalmas, de ab-
ban sem lel feloldódást, 
minden kaland után job-
ban érzi a társtalanság 
súlyát. Ekkor ismerke-
dik meg Ratsoval, aki 

egy lebontásra ítélt ház-
ban meghúzódva várja 
pusztulását. A két f ia-
talember tétován nyújt-
ja egymás felé a kezét, 
egymástól megkapják 
azt, amire mindketten 

hiába áhítoztak, s amire 
ezért már önmagukat 
vélték alkalmatlannak: 
emberi melegséget, sze-
retetet. Mindez azonban 
csak rövid ideig tart. 
Floridába akarnak me-
nekülni a sivár élet elől, 
de Ratso meghal útköz-
ben. A f i lmet John 
Schlesinger, a Hazudós 
Billy és a Darling világ-
hírű rendezője vitte vá-
szonra. Mint előző f i lm-
jei, az Éjféli cowboy is 
érzelmes, bizonyos mér-
tékben erotikus, de köz-
ben kegyetlen realizmus-
sal mutatja meg az áb-
rázolt érzelmek sivársá-
gát és erőtlenségét is. A 
címszerepet John Voight 
játssza, a nyomorék tol-
va j t pedig Dustin Hof-
man, aki szokatlanul 
gyors karriert futott be, 
s az Érettségizett óta ő 
a legkeresettebb fiatal 
férfiszínész Hollywood-

Blllie Whltelaw — Jerome Epstein: A xzémológép című fiimiében 



Robert Stack és Bibi Anderson — az Egy nő története 
ctraű film egyik Jelenetében 

Bibi Anderson — az Egy 
nő története cimü film fő-

szerepében 

ban és a Broadway szín-
padain egyaránt. 

A negyedik f i lm ese-
tében a rendező szemé-
lye az elsődlegesen ér-
dekes. Abraham Polons-
kit 1948-ban az Ameri-
kaellenes Tevékenységet 
Vizsgáló Bizottság feke-
telistára tette, s ő húsz 
éven át nem is lépett 
f i lmmel a nyilvánosság 
elé. E hallgatást törte 
meg most f i lmje, a lát-
szatra történelmi ka-
landfilm, a valóságban 
sokkal több anná l . . . A 
Willie Boy 1909-ben ját-
szódik. s magva egy ak-
koriban valóban megtör-
tént esemény. Willie, a 
fiatal indián megöli 
menyasszonyának apját, 
aki nem akarja a lányt 
hozzáadni. Az indián 
törvények szerint ez ri-
tuális gyilkosság nem 
üldözhető — a fehérek 

üldöző gépezete azonban 
megindul, méghozzá 
nagy lendülettel. Á m a 
f i lm során nem csupán 
az embervadászat tárul 

elénk, nemcsak Wil l ie 
halálának vagyunk ta-
núi, hanem annak is, mi-
lyen szakadék tátong a 
fehérek szavai és csele-



Catherine Ross ós Robert 
Bedford — Abraham Po-
lonski: Willie Boy ctmll 

filmjében 

tartása az indiánokkal 
szemben napjainkat pél-
dázza, s jellemző a hisz-
térikus közvéleményre, 
hogy egyetlen indián 
szökésének híre már in-
dián lázadásként, sőt el-
nökgyilkossági kísérlet-
ként terjed tovább. Po-
lonski f i lmjének szerep-
lőgárdája is igen rangos. 
A címszereplő Robert 
Blake, aki a Hidegvér-
rel filmváltozatában. 
Perry szerepében emel-
kedett egycsapásra a leg-
jobbak közé. Menyasszo-
nyának alakítója az 
egyik legtöbbet foglal-
koztatott i f jú tehetség, 
Catherine Ross, a sherif 
pedig Robert Redford, 
akit legutóbb a Mezítláb 
a parkban című filmben, 
Jane Fonda partnereként 
láthatott a magyar kö-
zönség. 

Z Í L A H Y JUDIT 

Robert Blake és Catherine Ross, a Willie Boy elmü 
film főszereplői. Rendező: Abraham Polonski 

kedetei között. A z indi- nak!" A sherif, aki vé-
án rezervátum felügye- gülis lelövi Williet, 
lőnőjének még a gon- szemforgatóan kijelenti, 
doskodásából is kitet- hogy „itt senki sem el-
szik, hogy tulajdonának lensége az indiánoknak", 
tekinti a tábor lakóit: A z aktualizálás szándé-
.,Valaki megint whiskyt ka nem is leplezett: a 
árul az én indiánjaim- fehérek hipokrita maga-


