
Szórakozunk, szórakozunk... 
Washingtoni filmlevél 

Már aki, már ahogy, 
már ahol 

Azt hiszem, ehhez egy 
rövid kultúrhistóriai fej-
tegetés kívánkozik. Was-
hington legrégibb, leg-
rangosabb filmszínházai 
a városközpontban van-
nak, mint ahogy 10—20 
évvel ezelőtt itt élt a la-
kosság zöme is. Később 
azonban a közbiztonság 
hiánya miatt, s egyéb 
társadalmi okokból a te-
hetősebb középrétegek 
kirajzottak az előváro-
sokba, s ott többnyire 
a bevásárlócentrumok 
mellett, felépítették a 
maguk új, vörösbársony 
mazicsódáit. A belváro-
si mozik egy része art-
kinóvá alakult, ahol 
még elvétve is alig ta-
lálni amerikai filmet. 
Játsszák viszont e pilla-
natban a remek Bunuel-
filmet, A polgárság 

diszkrét bájá-t, Truf-
faiut: Két angol lány-át, 
Eric Rohmer hat filmből 
álló ciklusának befejző 
darabját, a Cloé dél-
után-1, Louis Malle hat 
órás dokumentumfilmjét 
Indiáról, s Jan Troell 
svéd filmrendező rangos, 
megrendítő alkotását, a 
Bevándorlók-at. Az 
amerikai filmek — a ne-
gyed-, és nyolcadhá-
zak előtt játszó művész-
filmekkel ellentétben — 
az ezerfejű cézár kilenc-
szAzkilencvenikiEenc fe-
jét kívánják maguk felé 
fordítani, másszóval az 
elővárosok közepesen 
művelt, közepes ízlésű, 
de létszámban igen te-
kintélyes lakosságának 
késziülnek. Kivétel ter-
mészetesen mindig akad, 

Ned Beatty, Burt Reynolds, 
Ronny Cox és John Voight 
a Megszabadulás című film-
ben. Rendező: John Boor-

man 

jómagam keresve kere-
sem őket, de az utóbbi 
hónapok nem kínáltak 
effélét, s így az átlagter-
mésből válogattam. 

A Megszabadulás egy 
Amerikában rangosnak 
számító költő-író, James 
Dickey hasoncímű regé-
nyéből készült, mely ke-
rek esztendeig állt a 
bestseller-lista élén. Ma-
ga az író így foglalta 
össze filmjének lénye-
gét: „Az emberek gyak-
ran veszélyes vállalko-
zásokba bocsátkoznak, 
csakhogy férfiasságukat 
bizonyítsák, de amikor 
rádöbbennek a veszély 
valódi méreteire, imád-
koznak a szabadulásért." 
Á m ez minden, (para-
dox módon, hiszen állí-
tólag jeles íróval van 
dolgunk), amit a film fi-
lozófiájáról elmondha-
tunk. A négy városlakó 
fiatalember, aki mintegy 
a sorsot megkísértve két 



könnyű kenuval hétvégi 
túrára indul egy zuhata-
gos hegyi folyón, lelki-
leg intakt módon kerül 
ki a kalandból. Ponto-
sabban a négy közül 
egy odavész, s így csak 
a három túlélőről be-
szélhetünk, azok azon-
ban igazából nem rea-
gálnak, csak sodródnak, 
mint csónakjuk a folyón, 
karakterük, gondolko-
dásmódjuk nem módo-
sul az események nyo-
mán. 

Lewis, a kisportolt, 
gazdag aranyifjú azért 
vállalkozott az útra, 
hogy kedvenc eszméjét 
bizonygassa: az arra al-
kalmas egyén túl fogja 
élni a civilizáció bármi-
kor esedékes összeomlá-
sát. A másik három Le-
wis rábeszélésének en-
gedett, annál is szíve-
sebben, mert ki akartak 
törni addigi életükből, 
melyet a mindennapok 

Jack Lemmon és Juliét 
Mills — Billy Wilder: Avan-

ti! című filmjében 

oly elviselhetetlenül ke-
rekdedre koptattak, 
•mint lassú víz a kavi-
csot. Ütközben két elái-
latiasodott, puskás hegy-
lakóval találkoznak, 
akik rájuk támadnak. A 
kegyetlen és értelmetlen 
harcban egyikük életét 
veszti, s meghal a két 
hegylakó is. A négy fő-
ről háromra apadt cso-
port tehát testileg elgyö-
törve, s egy kettős gyil-
kosság emlékével éike-
zik vissza az emberlakta 
vidékre, mindez azon-
ban nem vált ki katar-
zist, nem vezeti a sze-
replőket mélyebb tanúi-
ságok felismerésére. Fi-
lozófiájuk marad, ami 
volt: le kell győzni az 
ellenséges természetet, s 
bűnüket önökre elrejtve 
túl kell járni a hatósá-

gok eszén, mert az élet 
legfőbb értelme maga a 
túlélés. 

A film sikere, (mert a 
Megszabadulás az utób-
bi hónapok egyik legsi-
keresebb filmje itt), el-
sősorban fenséges szép-
ségű tájképeinek kö-
szönhető, melyekért a 
betonba zárt amerikai 
közönség érthető módon 
hálás, s melyek objektív 
•mércével mérve is a 
film legfőbb értékei. Am 
legalább ilyen sikerté-
nyező, hogy a tájképek 
idilljét kellő mennyiségű 
és sodrású akció töri 
meg, s ezek között is 
„legfőbb vonzerő" egy 
szekszuális erőszak-jele-
net, melyet John Boor-
man rendező sűrített 
drámaisággal s a témá-
hoz képest a jótól és ha-
tárain bélül oldott meg. 
A színészek a karakter 
nélküli figurákban nem 
tudtak emlékezeteset 



nyújtani: Lewist Burt 
Reynolds játsza, barát-
ját, Ed-et az Éjféli cow-
boy-ban szebb napokat 
látott John Voight, két 
társát Nedd Beatty és 
Ronny Cox. 

Jóval többet kínál az 
elmének, s csak alig ke-
vesebbet a szemnek a 
velencei filmfesztiválon 
is bemutatott Különbéke 
című film. Színhelye az 
Egyesült Államok észak-
keleti partvidéke, melyet 

Peter O'TooIe és Sophla 
Loren — Arthur Hlller: La 
Mancba lovagja című film-

jében 

James Coco (Sancho Pan-
za) és Peter O'Toole (Don 
Quijote) a La Mancha lo-

vagja cíttiű filmben 



Jelenet a La 

Új-Angliának neveznek, 
s a nyájasan ódon vörös-
tégla épületek, az üde-
zöld nyírott pázsit, s a 
csendes, árnyas utak va-
lóban emlékeztetnek az 
óhazára. De ez csak a 
nosztalgia egyik, kevés-
bé jelentős forrása. Mert 
a vitalitás, az erő, 
ügyesség és bátorság az, 
ami körül e film zajlik. 
Két hőse, Finny és Steve 
kollégiumi szobatársak 
és elválaszthatatlan ba-
rátok, ám e barátság 
nem egyenlőségükön 
alapszik. Steve, a min-
tadiák minden tudomá-
nyos balbérját odaadná 
azért, hogy olyan lehes-
sen, mint Finny, aki 

lovagjá-ból 

egyszer, hirtelen támadt 
szeszélyből, közönség 
nélkül, csupán barátja 
tekintetétől kísérve 
megdönti az iskola évti-
zedek óta tartott magas-
ugrása rekordját. S 
egyébként is Finny a kö-
zéppontja mindennek, az 
öngyilkosok klubjának 
is, melynek beiktatási 
szertartása aiz, hogy le 
kell ugrani egy magas 
fa ágáról, bele a patak-
ba. Ez azután kedvelt 
szórakozásukká válik, 
mígnem egyszer Finny 
egyensúlyát veszíti, s lá-
bát töri. A diákbíróság 
azután kinyomozza azt, 
amit Steve hol önmaga 
előtt is rejteni akart, 



hol a bűntudat egy he-
ves rohamában be is 
vall Finnynek: ő lökte 
meg az ágat, melyen 
együtt álltaik, talán az 
elfojtott rivalizálás szen-
vedélyes kitöréseként, 
talán egy még annál is 
jobban elfojtott érzelmi 
vihar első kisüléseként. 

Darry Feerce rendező-
nek úgy látszik, különle-
ges érzéke van ahhoz, 
hogy fiatal, eladdig is-
meretlen színészeiket in-
dítson el a siker útján. 
A Goodbye, Colombus 
című Philip Roth regény 
filmváltozatában ő fe-
dezte fel Ali MacGraw-t, 
aki azután a Love Story-
val világhírűvé lett. Itt 
két valódi diákot válasz-
tott a főszerepekre, s 
mindkettő telitalálat. 
John Heyl Finmy-je és 
Parker Stevenson Gene-
je egyaránt meggyőző, 
árnyalt és vonzóan ter-
mészetes. A rendezőnek 
sikerült hiteles mellék-
alakokat is teremtenie a 
két főhős köré, s az 
egész film aranylóan 
napsütötte és rózsaszín 
tónusaival, finom hang-
szerelésével, sejtelmes-
ségével vonzó és megej-
tő képet ad az ifjúkor-
ról, s az ártatlanság el-
veszítéséről. 

A La Mancha lovagja, 
a nálunk is játszott mu-
sical filmváltozata vala-
miféle anti-alkímia ál-
dozata lett: aranyból 
változott porrá, agyag-
gá, vagy még inkább 
kristálycukorrá. Adva 
van Cervantes 370 éve 
diadalmas regénye, s az 
ebből készült Broadway-
musicaü, amely 2328 elő-
adást ért meg, mármint 
magán a Broadway-n, 
de idestova már több 
nyelvre fordították le, 
mint a Bibliát. Azután 
adva van Arthur HiUer, 
a tavaly Oszkár-díjra 

jelölt rendező; Sophia 
Loren, Peter O'Toole 
mint sztárok, Fellimi 8a-
tyricon-jának és Rómá-
jának operatőrje, Giu-
seppe Rotun.no, s a vég-
eredmény egy nagy pil-
lanatokat, emlékezetes 
részleteket nyújtó — 
rossz film. 

Hüier rendező meg-
tartja a színpadi válto-
zat kereteit, a „játék a 
játékban"-t: itt is az 
inkvizíció által bebör-
tönzött Cervantes adja 
elő a tömlöc mélyén 
rabtársai szórakoztatá-
sára és azok bevonásá-
val Don Quijote kaland-
jait. A baj ott kezdődik, 
hogy nem csupán a ke-
ret marad meg, hanem a 
színpadi dimenziók is, és 
a nagy lehetőségnek, a 
cselekmény kitágításá-
nak elmulasztása egy-
szerre kelti a nézőben a 
lassúság, nehézkesség, s 
a szűkösség érzetét. A 
további bajok forrása 
pedig az, hogy a film 
alapvetően érzelgős 
hangvétele mindhárom 
főszereplőt megfosztotta 
valódi karakterétől. Don 
Quijote világmegváltó 
idealizmusának nemes-
sége teljesen eltűnt egy 
szánrüvaló, kótyagos 
öregember gyulladásos 
szeme és májfoltos bőre 
mögött. A jóé tv ágyú 
Samcho Panza, aki tud-
valevőleg inkább érzé-
keinek, mintsem érzel-
meinek él, itt könnyesen 
dalol arról, hogy meny-
nyire szereti urát, Don 
Quijotét. Dulcineából 
pedig afféle cukrozott 
Kocsma Jenny lesz, 
gyűlöli ő is a fogadó kö-
zönségét, ahol szolgál, 
de sajnálja, védi, babus-
gatja a szegény búsképű 
lovagot, s az utolsó je-
lenetben apácához illő 
ruhában, megdicsőülten 
erényes arccal és gesztu-

sokkal bizonyítja jó útra 
tértét 

Olyan szerepet persze 
még nem agyaltak ki, 
amelyben Sophia Lorent 
nézni ne volna élvezet, 
s ő ebbe a Dulcineába is 
visz annyi tüzet szépsé-
get és szenvedélyt, hogy 
mindez együtt a film 
egyik menitőtényezőjévé 
válik. Ugyanúgy Gui-
seppe Rotunno néhány 
képe: a szubjektív ka-
mera szemszögéből 
fényképezett szélmalom-
jelenet ahol a malom 

egyik lapátján fennakadt 
lovaggal lélegzetelállító-
an forog körbe a világ; 
a pincebörtön totálja, 
mélyet magasállásból, 
függőlegesen fotografált 
az operatőr, s így a 
tömlöc még mélyebbnek, 
ijesztőbbnek hat. S vé-
gül a zene kellemes, fül-
bemászó, igazi sláger-
alapanyag; de a film-
ből még itt, a szentimen-
talizmusra hajlamos 
Amerikában sem lesz az 
év slágere. 

A fentiekkel szemben 
az Avantil-tói azt kapja 
az ember, amit a főcím-
ben foglalt nevek után 
eleve elvár. Jó tíz esz-
tendővel ezelőtt I. A. L. 
Diamond forgatókönyv-
író, Billy Wilder rende-
ző és Jack Gemmán, a 
kiváló komikus színész 
együttműködéséből szü-
letett meg a Legény la-
kás, melyre máig is jól 
szerkesztett, szellemes és 
szórakoztató vígjáték-
ként emlékezünk. Az 
Avanti! plakátján 
ugyanezek a nevek ol-
vashatók, s a film sem 
marad el amaz mögött. 

A Jack Lemmon élet-
rekei tette amerikai üz-
letember, ifjabb Wendell 
Arnbruster Olaszország-
ba utazik, hogy édesap-
ja holttestét hazaszállít-
tassa: idősb Arnbruster 



Jelenet Larry Peerce: Különbéke című filmjéből 

ugyanis vakációzás köz-
ben autóbaleset áldozata 
lett. Látszatra nem ép-
pen víg játék-téma, de 
már az első jelenetsor 
bebizonyítja, hogy 
mennyire az. Odafelé a 
vonaton Jack Lemmon 
magnóba mondja a 
gyászbeszédet apja fedd-
hetetlen, erényes életé-
ről, de perceken belül 
meg kell tudnia, hogy a 
végzetes autótúrán az 
öregúr nem volt egye-
dül. A vele levő hölgy 
nem volt más, mint a 
kövérkés, de igen bájos 
Miss Piggotta (Juliét 
Mills) mamája. A lány 
ugyanakkor érkezik meg 
Ischiába, mint Lemmon, 
s hasonló küldetésben. A 
két ember együtt bók-
lássza végig a bürokrá-
cia tekervényes útjait. S 
közben a mama és a pa-
pa emlékének adózva, az 
ő egykori asztaluknál 

ülve, az ő megszokott 
menüjüket fogyasztva 
óhatalanul egymásrata-
lálnaik. Á m a humor leg-
főbb forrása a pompá-
san kidolgozott részle-
tekben rejlik: akad itt 
motorbiciklis halottkém 
harmincféle pecséttel, 
festékpámával, aktákkal 
és dossziékkal a kabát-
zsebében; zsaroló hotel-
szolga, aki nem mulasz-
totta el lefényképezni a 
hajnalonta meztelenül 
fürdőző idős szerelmes-
párt, s később gyerme-
keiket, akik ebben is az 
elhunytak nyomdokába 
léptek; simamodorú, 
mindentudóan készséges 
szállodaigazgató, akinek 
minden hivatalban, mi-
nisztériumban van egy-
egy sógora-komája, s ez 
nélkülözhetetlen is az 
ólomkoporsó gyors be-
szerzéséhez, a különféle 
engedélyek soronkívüli 

kiállításához. Az olasz 
és amerikai „nemzeti 
karakter" is kap néhány 
fricskát: a mini repülő-
tér olasz őre kis híján 
megakadályozza a heli-
kopter leszállását, mert 
ebédidőben zavarják . . . ! 
A State Department (az 
amerikai külügyminisz-
térium) egyik főtisztvi-
selője viszont úgy érke-
zik meg Olaszországba, 
mintha ő lenne a „nagy 
fehér főnök". 

A remekül fényképe-
zett, káprázatos szépsé-
gű mediterrán táj csak 
háttere, s nem fő attrak-
ciója ennék a filmnek, 
aimély ötletes fordulatai-
val, frappáns párbeszé-
dei ved, telibetalált epi-
zódszereplőivel egy kel-
lemesen töltött este üdí-
tő emlékét hagyja a né-
zőben. 

ZILAHI JUDIT 


