
S C H L O C K F I A 
SCI-FI-FESZTIVÁL TRIESZTBEN 

Először a száraz adatok: A Tudo-
mányos-Fantasztikus Filmek XI. 
Nemzetközi Fesztiválját július 7—14. 
között tartották Triesztben. Prof. 
Edoardo Cumbat, a fesztivál elnöke 
a díjkiosztó ünnepségen hangsúlyoz-
ta, hogy ezzel az SF-filmek versenye 
történetének második évtizedébe lé-
pett. 

Tizenegy év nem nagy idő, de a 
film fiatal műfaj, és a híres „nagy" 
fesztiválokat sem régóta tartják 
rendszeresen. Cannes-ban 1946-ban 
volt az első filmverseny, a velencei 
fesztiválok sorát pedig a képzőmű-
vészeti Biennálékhoz kapcsolva indí-
tották el a harmincas évek végén. 
A „Festival del Film di Fantascienza", 
melyet Flavia Paulon és lelkes mun-
katársai egyenletesen növekvő ér-
deklődés mellett 11 éve minden esz-
tendőben megrendeztek, látványos 
botrány, vetítőből való kivonulás és 
ellen-fesztivál nélkül, ma már két-
ségtelenül rangos eseménynek szá-
mít. A fesztiválok értékét persze a 
bemutatott filmek színvonala hatá-
rozza meg, de az mindenütt — eny-
hén szólva — egyenetlen, és az SF 
filmhét családias hangulata a gyen-
gébb produkciók elviselését is meg-
könnyíti, amihez a mindig igen jó, 
kiegészítő program: képzőművészeti 
kiállítás, SF-kérdésekről rendezett 
vitaműsor is hozzájárul. Idén a fu-
turista mozgalom nagy alakjának, 
Enrico Prampolininek a műveiből 
rendeztek retrospektív kiállítást, aki-
nek különösen a harmincas-negyve-
nes évekből származó „kozmikus lá-
tomásai" kapcsolódtak érdekesen a 
filmvásznon megjelenő fantasztikus 
filmekhez. 

A megnyitó estéjén az Eolomea 
című DEFA produkciót vetítették, 
mely a rendező, Hermán Zschoche 
minden jószándéka ellenére csak kö-
zepes, trükkfelvételekkel tarkított 
„űr-opera" volt, kétségbeejtően sok 
szöveggel. Ha egy távoli bolygó okos 
lakói hallották volna a filmbéli tu-
dósok hosszadalmas konferenciáját 
arról, hogy léteznek-e rajtunk kívül 
értelmes lények a világűrben, joggal 

tűnődhettek volna azon, hogy van-
nak-e értelmes lények a Földön. Az 
űrállomással kapcsolatot tartó, nem-
zetközi irányító központban sok vil-
logó lámpa előtt a legkülönbözőbb 
bőrszínű és alkatú férfiak és nők 
mormoltak titokzatos utasításokat a 
mikrofonba. Mivel többségük feltű-
nően fiatal volt, a nézőnek az az ér-
zése támadt, hogy a film forgatása 
mégsem volt haszontalan, mert némi 
mellékkeresethez juttatta az NDK-
ban tanuló külföldi diákokat... 

Ugyancsak első este mutatták be 
a Rads 1001 című olasz rövidfilmet. 
Giorgio Treves alkotásában süvítő 
rakéták, repülőgépek, atombombák 
gombafelhői idézték fel egy nukleá-
ris háború szörnyűségeit, aztán ki-
halt tájon pásztázott végig a kamera. 
Valami piszkos köpeny, vagy sátor-
lap alól először csak egy csontos kép 
bújt elő araszolva, majd óvatosan 
kimerészkedett egy borostás arcú 
férfi, az atomháború egyik — vagy 
egyetlen? — túlélője. Eleinte való-
ban egyedül volt, döghúst evett és 
igyekezett földeríteni a környéket. 
Közben egymás után rábukkant még 
két emberre, mindkettőt kegyetlenül, 
élvezettel megölte, aztán a sugárbe-
tegség tünetei között maga is kínlód-
va elpusztult A megdöbbentő film 
összhatását csak a fölösleges natura-
lizmus és a néhol túlságosan erősza-
kolt asszociációk csökkentették, de 
a főszereplő, John Steiner megérde-
melten kapta a legjobb színésznek 
járó díjat ezért az alakításért. 

A legjobb színésznő díját Susan 
Hampshire nyerte a Malpertuis című 
belga filmben nyújtott játékáért. A 
nálunk is népszerű angol színésznő 
valóban bravúros teljesítménnyel 
érdemelte ki a díjat: három szerepet 
játszott olyan átváltozó készséggel, 
hogy sok néző nem is vette észre, 
hogy a három nőalakban ugyanazt 
a szereplőt látja. A Malpertuis 
egyébként a trieszti fesztiválon min-
den évben esedékes rémfilmek egyi-
kének bizonyult, azok minden kellé-
kével. Pislákoló gázlánggal megvilá-



A Vad bolygó című francia—csehszlovák animációs Játékfilm egyik jelenete 

gított folyosók, mesésen gazdag 
örökség, amiért az örökösök egymás 
halálát várják és igyekeznek is azt 
elősegíteni, őrült állatpreparátor, aki 
a főhőst is szeretné kitömni, hogy 
így tegye halhatatlanná — mindez 
csak néhány szolidabb eszköz volt a 
filmben a megfelelő hatás elérésé-
hez. A végén váratlan fordulattal ki-
derül, hogy egy elegáns pszichiátriai 
klinikán vagyunk, az egész rémtör-
ténet a rokonszenves férfi főszerep-
lő tudatalattijából „kianalizált" té-
veseszme-rendszer, és az ördögi sze-
replők a klinika dolgozóiként, orvosi 
köpenyben vagy nővérruhában tűn-
nek elénk, amiből nem szeretnék 
semmiféle tanulságot levonni. 

A Baba Yaga című olasz film fő-
szereplője, Valentina egy fiatal fotó-
riporternő volt, akit Isabelle de Fu-
nes, a népszerű komikus, Louis de 
Funes unokahúga alakított. Valenti-

na egyik éjszaka találkozik egy ti-
tokzatos, fekete ruhába öltözött 
hölggyel (Caroll Baker játssza) és né-
hány nap után rádöbben, hogy több 
ismerősének halálát az ő közvetíté-
sével a démoni nő, Baba Yaga okoz-
ta, aki boszorkány, és elhagyatott 
házában ördögi praktikákkal foglal-
kozik, míg a film végén el nem tű-
nik a semmiben, ahonnan jött. Baba 
Yaga — mint a horror és a sci-fi 
film sok más szereplője — eredeti-
leg egy képregény-sorozat ismert 
alakja. A parádés kiállítású film 
alapján érdemes felfigyelni arra, 
hogy a filmcsinálás ma már sok fő-
iskolán elsajátítható, a modern tech-
nika segítségével jelentősen meg-
könnyített mesterség, ezért mind 
többször látni remekül fényképezett, 
tökéletesen vágott és szerkesztett, vi-
lághírű színészeket felsorakoztató, 
elképesztően rossz filmeket. 



John L&ndis, a Schlock című amerikai 
horror-paródia író-rendező-főszerep lője 

beállítja filmje egyik jelenetét 

A Szannyikov földje szovjet ver-
senyfilm szórakoztató ifjúsági ka-
landfilm volt, melyet a science-fic-
tion-hoz csak a távoli Északon, re-
gékből ismert kincs keresésének rej-
télye fűzött. A Bororo-akció című 
csehszlovák alkotásban egy távoli 
bolygó képviselői azért látogatják 
meg Földünket, mert tudomásukra 
jut egy csodatévő növény létezése, 
ami csak Brazíliában honos, és min-
den betegséget meggyógyít. A Tona-
tius nevű égitest fertőzött lakóit 
csak ez mentheti meg, a növény le-
lőhelyének egyetlen térképe viszont 
egy csehszlovák világjáró lakásában 
rejtőzik, és azt nem csak a távoli 
vendégek, és a bonyodalmakba bele-
keveredő prágai orvos, hanem bra-
zíliai kapitalista körök is szeretnék 
megkaparintani. Az ügyesen szer-
kesztett film értékét a túlságosan ki-
számított és kiszámítható fordulatok 
csökkentették. 

A bolgár játékfilm Harmadik a 
Nap után három epizódból állt, de 
mindhárom rész már sokszor feldol-

gozott történetek újabb, sablonos 
változatát kínálta. A majmok boly-
gója amerikai filmsorozat szerzői is 
kifogytak az ötletekből. A Pierre 
Boulle regényéből forgatott első film 
hatalmas sikere után még további 
négy film készült a francia író által 
megteremtett alakok felhasználásá-
val. Az idén bemutatott film a Harc 
a majmok bolygójáért címet viselte. 



de ha a szereplők többsége nem ma-
jomjelmezben küzdött volna, a leg-
élesebb szemű megfigyelő sem kü-
lönbözteti meg a történetet bárme-
lyik háborús filmétől. A majmok 
bolygójáról szóló filmek forgatása 
különben nem volt egyszerű, mert 
egyetlen színész csimpánz-maszkjá-
nak és kosztümjének elkészítése át-
lag 3—i órát vett igénybe! Mivel az 
eddig gyártott öt film producere, 
Arthur P. Jacobs néhány hete hirte-
len meghalt, ezzel valószínűleg a so-
rozatnak is vége szakad. 

Különleges helyet foglal el a mű-
sorban a Vad bolygó, francia—cseh-
szlovák koprodukcióban megvalósí-
tott, animációs játékfilm, mely az 
idei cannes-i fesztiválon különdíjat 
nyert; A figurákat Roland Topor ter-
vezte, és rajzai alapján 25 ember 
négy esztendei munkájába tellett, 
míg elkészült a 72 perces film. Ygam 
bolygó lakói, a Draag-ok 12 méter 
magas, piros szemű, kagylóra emlé-
keztető fülű, emberszabású lények, 
akik már mindent tudnak, amire a 
technika képes, és idejük nagy ré-
szét elmélkedéssel töltik. Kis házi-
állataikat Oms-nak hívják; az elne-
vezésben nem nehéz felismerni a 
francia „ember" szót. A tanulékony 
Oms-ok igyekeznek minél többet el-
lesni a Draag-ok ismereteiből, de so-
kan közülük elszöknek az erdőbe, 
majd fölfedezve egy elhagyatott ra-

Jelenet a Vad bolygó című filmből 

kéta-kilövő állomást, űrhajót építe-
nek, hogy elhagyhassák a bolygót. 
A Draag-ok szeretnének rendet te-
remteni, nagy „omstalanítást" szer-
veznek, de a kis lények egy csoport-
ja elmenekül a Vad Bolygóra ahol 
az óriások meditációjának és túlélé-
sének legfontosabb szakasza törté-
nik. A Draag-ok létét ez a tá-
madás súlyosan veszélyezteti, ezért 
békét kötnek az Oms-okkal, és bol-
dog egyetértésben élnek tovább. 

Talán ez a rövid összefoglalás is 
érzékelteti, hogy a film mondaniva-
lója ugyancsak vitatható. Az erőszak 
alkalmazásának igazolása, majd az 
erők egyensúlyának kialakulása 
után békekötés és idilli boldogság; 
ezeket a tanokat nehéz elfogadni. 
A sziporkázóan szellemes ötletek, az 
újszerű animációs technika indokol-
ta csupán^ hogy a Vad bolygó Tri-
esztben is a zsűri különdíját kapta. 

A rövidfilmek versenyét csaknem 
minden évben, így most is, az ani-
mációs filmek uralták. A Tup-Tup 
című olasz—jugoszláv kisfilm fősze-
replője békésen olvasta újságját, mi-
kor először hallotta a kongó hangot: 
tup-tup. Először ő is átzörgetett a 
szomszédokhoz, de aztán a minden-
felől áradó, konokul ismétlődő zörej-
től teljesen megőrült, és ámokfutó 
dühében minden embert, tárgyat, 
épületet elpusztított, míg meg nem 
szabadult a könyörtelen kopogástól. 
Ezt az ötletes filmet különdíjjal ju-
talmazta a csöndet szintén kedvelő 
zsűri. 



Jelenet a bolgár Georgl Sztojanov: Har-
madik a nap után rfmü filmjéből 

A legjobb rövidfilmnek járó nagy-
díjat a lengyel Folyosó, Jerzy Kop-
czynski animációs filmje nyerte. A 
film öt percében egy kis emberi alak 
igyekezett kétségbeesetten kijutni a 
folyosóból, melynek mélye elnyelés-
sel fenyegette, és csak a végén lehe-
tett felismerni, hogy a tátongó ve-
szély egy másik ember szája. A Fo-
lyosó izgalmas mozi volt, és a ren-
dező elkerült minden öncélú animá-
ciós trükköt, hogy csak a meghök-
kentő, fantasztikus ötlet érvényesül-
jön. 

A fesztiválon vetített tudományos 
tilmek között szép sikerrel szerepelt 
Vitéz Gábor dokumentumfilmje, a 
Szép új világ. A vetítés után többen 
azt kérdezték, hogy melyik ország-
ban fényképezték a filmet. Nagyon 

meglepődtek, mikor kiderült, hogy a 
sokszínű füstöt okádó kémények, a 
mindent ellepő korom, vagy a folyók 
szennyezettségét bemutató felvételek 
végett — sajnos — nem kellett más 
országba utazni. 

A játékfilmek gyengébb színvona-
la miatt napokig úgy látszott, hogy 
nehéz lesz kiválasztani a legkevésbé 
rosszat, amikor egyik este a vetítő-
vásznon hatalmas, piros betűkkel 
megjelent a felirat: SCHLOCK. Tar-
talma igen röviden elmondható: Egy 
barlangból előbújik a „Schlocktro-
pus", az emberiség előttről származó 
majom-ember, vagy ember-majom, 
aki banánt eszik, agyoncsapja az út-
jába vetődő embereket, de szerelmes 
lesz egy feltűnően csúf lányba, és ez 
a vesztét okozza. 

A tartalmi ismertetés alapján a 
Schlock ugyanúgy lehetne hátbor-
zongató rémfilm, mint könnyfacsaró 
melodráma, John Landis amerikai 
rendező azonban ebből az elcsépelt 
témából fergeteges tempójú filmpa-
ródiát csinált. A „horror-movie" és 
az SF-filmek minden sablonja elő-
kerül, King-Kong ugyanúgy meg-
kapja a magáét, mint a 2001: Ür-
odüsszea sokat elemzett szimboliz-
musa. Landis, a film 21 éves író-
rendező-főszereplője ugyanakkor 
gyilkos humorral ábrázolja saját 
nemzedékét, a mozin és televízión, a 
„szem rágógumiján" felnövő ameri-
kaiak felületességét, közömbösségét, 
a televíziós tömegmanipuláció osto-
baságát is. A filmnek óriási közön-
ségsikere volt és méltán nyerte el a 
fesztivál nagydíját, az Arany Asz-
teroidot. 

A Schlock végén harsány nevetés 
fogadta a rémfilm-sorozatok járvá-
nyos elterjedésére célzó jelenetet: a 
barlangból előbukkan Prof. Slivo-
vicz, a film elején a mélybe szálló 
antropológus, karján egy pólyába ta-
kart majom-bébivel, miközben óriá-
si betűk hirdetik, hogy: Jön! Jön! 
Jön! A SCHLOCK FIA! 

John Landis filmje bő humorral 
és egészséges öngúnnyal leltárt csi-
nált, hogy mik azok az elhasznált 
fordulatok, melyek fölött eljárt az 
idő; mi volt a filmkészítésben eddig, 
és hol tartunk ma. Rajta, és a többi 
fiatal rendezőn múlik, hogy milyen 
lesz a SCHLOCK FIA ... 

MATOS LAJOS 


