
A bűn bűvölete 
Washingtoni filmlevél 

Orestest és Klütaim-
nestrát kétezerötszáz év 
választja el Genet szo-
balányaitól, de a bűn e 
25 évszázad során mind-
végig egyforma intenzi-
tással foglalkoztatta, bű-
völte az alkotóművésze-
ket. 

Kifogyhatatlan téma 
ez, s természetesen a 
legifjabb művészet, a 
film is merít belőle; a 
krimik, bűnügyi drá-
mák után a kalandfil-
mek s az érzelmes tör-
ténetek is helyet juttat-
nak neki, s ami ennél 
érdekesebb: mostanában 
különböző indítékból, 
rózsasándoros igazság-
érzetből vagy puszta fri-
volitásból divattá lett 

felmagsztosítaiü a bűnt, 
mely vonzó és izgalmas 
köntösben jelenik meg, 
a kötelező bűhődés pe-
dig, Zeusz és a hiper-
modern társadalom kö-
zös törvénye, igen gyak-
ran érvényét veszíti. 

Az Utazások nagyné-
némmel című filmnek 
például valóban hőse, s 
nem csupán főalakja az 
elragadóan romlott Au-
guszta, Graham Green 
Augusztája, George Cu-
kor Augusztája, az az 
Auguszta, aki egy kissé 
mindnyájunkban ott él, 
csak mi, sápadt filiszte-

Lou Gosseti — George Cu-
kor: Utazások nagynéném-

mel clmü filmjében 

rek nem engedjük nap-
világra jönni. 

A hetvenes életvidám 
hölgyet a magyar olva-
sóközönség is megismer-
hette a Nagyvilágban 
publikáit regényből, 
melynek Cukor, közel 
félszáz film, s köztük a 
Gázláng és a My Fair 
Lady avatottkezű rende-
zője nagyjából-egészé-
ből az első felét vitte 
vászonra, s a második 
rész hangulatát, mon-
dandóját belesűrítette 
egy olyan zárójelenet-
be, mely hepiendnek fa-
nyar ugyan, és megle-
hetősen talányos, de ép-
pen ezért tökéletesen 
kifejezi a szerző szán-
dékát. 



Jelenet Bud Torkin: A tol-
vaj, aki vacsorára jött el-

mű filmjéből 

Green, a szavak mű-
vésze ugyanis mindvé-
gig azt sugallja, hogy az 
emberek a beszélgetés-
sel nem feltárni, hanem 
elfedni igyekeznek gon-
dolataikat. Főhőseire vi-
tathatatlanul áll ez: 
Auguszta ellentmondást 
nem tűrő határozottság-
gal végighurcolja uno-
kaöccsét, Henry Pullin-
got egész Európán, sőt 
azon is túl Isztambulig 
és Észak-Afrikáig, bele-
vonja kábítószerrejtege-
téstől valutacsempészé-
sen át a festménylopásig 
terjedő valamennyi ké-
tes ügyletébe, de minde-
közben nem árulja el 
neki múltja t i tkát Hen-
ry viszont, a nyugdíjha-
vonult banktisztviselő, 

Warren Oates, Ryan O'Neal 
és Jacqueline Bisset — A 
tolvaj, aki vacsorára Jött 

című filmben 



aki egy angol vidéki vá-
roska csendjében gon-
dozta dáliáit, mígnem 
nagynénje kiragadta 
környezetéből — nevel-
tetésénél fogva szemér-
mes, s ezért nem beszél 
és nem is kérdez. Arra 
is csak fokról fokra jön 
rá, hogy a nagynéni, 
akit ő először színésznő-
nek, később bár-énekes-
nőnek v#t , valójában 
egy bordélyház ékessége 
vol t 

George Cukor rendező 
hagyományos eszközök-
kel építette fél f i lmjét 
s a térben szétágazó, pi-
kareszk cselekményt az 
időrend szigorú fegyel-
mével, és lüktető, min-
dig a kellő pillanatban 
felgyorsuló vagy elan-
dalodó ritmussal fogta 
egységbe. Mindössze há-
rom flash back-et alkal-
mazott: megpillantjuk 

Alec McGowan és Lom 
Gossett ax Utazások nagy-
nénémmel egyik jeleneté-

ben 

Augusztát, a szürke for-
maruhás iskoláslányt, 
amint éppen megismer-
kedik élete nagy, fatális 
szerelmével-, majd fel-
villan előttünk fiatal 
nőként a bordélyban, s 
végül egy ellenállhatat-
lanul komikus jelenet-
ben a párizsi V. György 
szállodában látjuk vi-
szont, ahol az immár 
érett szépasszony egy 
asztalnál kávézik egy 
másak fél világi hölggyel, 
s kiderül, hogy ugyan-
azon férfiú tar t ja ki 
mindkettőjüket. 

Maggie Smith, az Os-
car-díjas filmszínésznő 
és számtalan színpadi 
Shakespeare figura meg-
alkotója bravúros alakí-
tást nyúj t a 70 éves, és 

mégis mindenkinél fia-
talabb Auguszta szere-
pében, és a három 
flash-back kínálta élet-
kor-változás még továb-
bi lehetőségeket nyújt 
neki a brilhrozásra. Alec 
McGowan diszkrét, visz-
szafogott játéka igazi 
angol úriembert sejtet, 
olyat, amilyen nek Hen-
ryt Graham Green meg-
álmodta, Lou Gossett 
pedig kellően komikus 
és temperamentumos 
Wordswcxnth életrékedté-
séfoez. 

A film a Green-i tra-
díció szellemében mind-
végig szórakoztató, gör-
dülékeny és elegáns. 
Még a törökországi har-
madosztályú vasúti ku-
pé utazóközönsége is ki-
számított eleganciával 
kopott 

Művészileg kevésbé 
sikerült a lefordíthatat-



Billy Dee Williams «s Dia-
na Ross — a Lady Sings 
The Blues című filmben. 
Rendező: Sydney J. Furle 

lain című Lady Sings 
The Blues. A „blues", 
vagyis a szomorkás né-
ger jazz-dalok utolérhe-
tetlen előadóművésze 
volt Billie Holiday, akit 
a nevéből készült szójá-
tékkal Lady Day-nek 
hívtak, a Lady szócská-
val utalván arra is, 
hogy ő a műfaj nagy-
asszonya. 

Az énekesnő önélet-
rajzát Sydney J. Furie 
angol rendező vitte vá-
szonra, igen sajátos mó-
don értelmezve a mű-
vészi szabadság és ere-
detiség fogalmát. Egyes 
döntő fontosságú esemé-
nyeket jó tíz évvel 
előbbre datált, csak 
azért, hogy szereplőit a 

30-as évek hangulatos 
kosztümjeibe öltöztet-
hesse. Ezt leszámítva 
azonban csupa olyan 
megoldást alkalmazott, 
melyek készen kínálkoz-
tak a karriertörténetek 
nagykönyvében: a sze-
gény, naiv, két varko-
csos néger kislányt elő-
ször a nyers erőszak, 
majd az anyagi szűkös-
ség viszi a prostitúció 
útjára, énekesi karrier-
jének elindulását a vé-
letlennek, s egy kis har-
lemi bártulajdonos jó 
szimatának köszönheti 
— és eztán már jönnék 
az ajánlatok egy fehér 
zenekartól, majd álmai-
nak beteljesülése: az 
elegáns belvárosi mula-
tóhely. 

Billie Holiday a való 
életben korszakos mű-
vész és komplex egyéni-



Diana ROM — a Lady Sings 
The Blues főszerepében 

ség volt. A felszínes 
film képtelen ábrázolni 
azokat a nagyon is m®y-
ben lezajló folyamato-
kat, amelyek Lady Dayt 
azzá tették; aki; nem 
ad vissza semmit humo-
rából, karakánságából, 
csupán esendőségét ra-
gadja meg, azt, hogy 
hogyan tette tönkre ezt 
az értékes életet a bűn, 
a kábítószer. 

Ám a magára valamit 
is adó karrierfilm-ren-
dező nem engedheti 
meg, hogy ez a komor 
tónus uralja a művét: 
megjelenik hát a férj, 

A Lady Stngs The Bluei 
című film egyik jelenete 



aki véd és oltalmaz 
(ilyen nemeslelkű liarle-
mi szerencsejátékost is 
csak Mr. Furie látott!) a 
befejező képsor pedig a 
siker netovábbját jelké-
pező Carnegie Hall szín-
padán ábrázolja az éne-
kesnőt. 

Az amerikai kritikai 
közvélemény felhördü-
léssel fogadta az előze-
tes híreket, hogy a cím-
szerepet Diana Ross, a 
Supremes együttes ked-
ves, de jelentéktelen 
szólistájára osztották. 
Am végül a filmet látva 
megegyeztek abban (s 
itt habozás nélkül el 
kell fogadnunk vélemé-
nyüket, hiszen ők még 
ismerték az igazi Billie 
Hoüdayt), hogy alakítá-
sa a vártnál jobb volt, 
színészileg teljesen meg-
oldott, bár hanganyaga, 
frazírozási és improvi-
zál ási készsége meg 
sem közelíti a nagy 
énekesnőjét. 

Míg Graham Greennél 
a bűn tilalmas, de édes 
gyümölcs, Fureinál 
ürügy a szemtimentaliz-
musra és a nehézkes 
moralizálásra, Joseph 
L. Mankiewicznél nem 
egyéb, mint nagyszabá-
sú játék. 

Mankiewicz, aki hu-
szadszor állt a kamera 
mögé, kettő kivételével 
valamennyi filmjének 
forgatókönyvét is ma-
ga írta. Az egyik kivétel 
Tennessee Williams Múlt 
nyáron hirtelen című 
darabja volt, a másik 
pedig Anthony Shaffer 
Mesterdetektiv című 
bűnügyi drámája, mély 
néhány hónap alatt 
meghódította a világ-
színpadot (színrekerült 
Pesten a Madách Ka-
marában is), elnyerte a 
Tony-díjat s melyből 

Laurenee Olivier — Joseph 
L. Mankiewicz: Sleuth 

című filmjében 

végül megszületett a 
huszadik, most emlí-
tett Mankiewicz film, 
amelynek címe: Sleuth. 

Andrew Wyke, a gaz-
dag angol nemes életé-
nek minden mozzanata 
játék: detektívregénye-
ket ír, noha megélheté-
sét vagyona biztosítja; 
a kertje megfejtésre vá-
ró sövény-labirintus, a 
háza pincétől padlásig 
telve van önmozgó ba-
bákkal, zenélődobozok-
kal, beugratásra terve-
zett pukkanó, csattanó 
rugóra járó szerkentyűk-
kel és színházi kellékek-
kel. 

Amikor megtudja, 
hogy egy alacsony szár-
mazású, de ma már elég-
gé tehetős hölgyfodrász, 
Milo Tináié kedvéért a 
felesége ott akarja 
hagyni, barátságos cse-
vegésre intvitálja a fia-
talembert, s afféle macs-
ka-egér játékot űz vele. 
A játszma neve először 



ékszerlopás, aztán raj-
takapás, a férfibüszke-
ség majd az osztálygőg 
bosszúja, aztán gyilkos-
ság, Óh, nem igazában, 
ez is csak játék, node 
valóban az-e? A cselek-
mény beláthatatlan haj-
tűkanyarokkail visz a 
végkifejlet fele, s a né-
zőt a bőség zavara fe-
nyegeti : nem tudja, 
hogy a briliáns szerzői 
ötletekben, a tökélete-
sen megkomponált ké-
pekben, a villózó dialó-
gusban, vagy a jelzők-
kel dacoló színészi tel-
jesítményekben gyö-
nyörködjék-e. Laurence 
Olivier-nek 1966 óta ez 
az első epizódhosszúsá-
got meghaladó szerepe, 
s láthatólag élvezettel 
formálja meg a mániá-
kus angol nemest. A 
Milo Tindle-t játszó 
Michael Cainet pedig 
nem is illethetné na-
gyobb dicséret, mint 
hogy alakítása felnő 
Olivier mellé. 

A tolvaj, aki vacsorá-
ra jött című könnyed és 
szórakoztató krimi azért 
jelentős, mert véle jött 
el az individualizmus 
korának Robin Hoodja-
Rózsa Sándora, aki a gaz-
dagoktól veszi el a kin-
cset, de a szegényék he-
lyett önmagának adja. 

Igazi modern ez a 
Webster McGee: ő nem 
a társadalom igazságta-
lanságát, hanem unifor-
mizált unalmát akarja 
megtorolni: egy szép na-
pon beül a komputer-
centrum előtt parkoló 
kocsijába, s a számító-
gépeknek búcsút mondva 
úgy dönt, hogy ékszer-
tolvaj lesz. Első áldoza-
tának páncélszekrényé-
ben kompromittáló ira-
tokat is talál, s így a 
zsarolásnak kénytelen-
kelletlen engedő millio-
mos sorra bevezeti a 

Michael Caine a Sleuth 
című filmben 

frakkos tolvajt az elő-
kelőségek vacsoráira — 
terepszemlézni. 

A filmet Bud Yorfcin 
rendezte, akinek pályá-
jához néhány korábbi 
nagy filmjénél sakkal 
jellegzetesebb adalék, 
hogy ő az egész ameri-
kai tévé 1 egesl egnépsze-
rübb sorozatának alko-
tója. Ez a rendezése is 
gördülékeny, a külső és 
belső felvételek egy-
aránt hivalkodóan szé-
pek. <ami nagymérték-
ben a díszlettervező 
Polly Platt érdeme is), 
roppant mulatságosak 
az epizódfigurák, tehát 
adva van a tisztes siker 
minden kelléke, a ma-

radandóság igénye nél-
kül. 

Jacquline Bisset 
szépsége a főhős semmi-
féle színészi követel-
ményt nem támasztó 
bűn, és ágyastársának 
szerepében is jól érvé-
nyesül. Magát Webstert 
Rayn O'Neal alakítja 
megvesztegető bájjal. 
Ámde abban, hogy az 
őt oly elszántan üldöző 
biztosítási detektív 
(Warren Oates) végül is 
futni hagyja, s az ék-
szertolvaj büntetlenül, 
ú j kalandokra elszánva 
búcsúzhat, a nézőt és 
detektívet egyaránt le-
fegyverző Ryan O'Neal-i 
kamaszmasoflyan túl egy 
ú j moralitás megszüle-
tésének is szerepe van. 

ZILAHI JUDIT 


