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Hálásak lehetünk zással gyűjtött ékrté- megfigyelhető az egyéb-
azért. amiért egyre há- nyeknek azonban, úgy ként rejtett mechaniz-
látlanabb feladat há- érzem, lennie kell vala- mus: hogyan csap át a* 
lünk kültföldi filmleve- milyen közös és jellem- állandó túlzott izgalom, 
let, beszámolót írni. ző vonásának, s ebből keltésre való görcsös tö-
Bár tájékozottságunk következő tanulságának rekvés önmaga ellenté-
még csak részben épül is. A legszembetűnőbb tébe — a sivár una-
filmélményekre, jórészt "közös nevező- a monu- lomba, 
beszámolókból, kriti- mentalitásra való törek- A monumentalitás igé-
kákból táplálkozik, mé- vés. Úgy tűnik, hogy a nye nemcsak az angol 
gis úgy érezzük, előbb- televízió világméretű gyarmati hősök eposzá-
ra vagyunk, mint né- konkurrenciája egyre In- bán, hanem lassanként 
hány évvel ezelőtt. kább ebbo' az irányba minden műfajban je-

A mlagyar turisták szorítja a filmgyártást, lentkezik. Voltaképpen 
egy része már a Keleti Ez aztán még az eddi- ennek jegyében, szüle-
pályaudvaron vagy a fiúnál is több kommersz tett meg a táncban, ze-
Ferihegyen megcsinálja árut, giccset szabadít a nében, történetben is 
a maga filmprogramját mozilátogató világra. A sodró erejű "West Side 
is. Elsőnek a "West Side monstre történelmi fii- Story- -is, vagy a közön-
Stary-, utána egy eldu- mek sorozata, a "Law- ségvonzó, sokat reklá-
gott kis moziban — ha rence of Anabia«-ig, mozott komédia, a "Boc-
még játsszák — a "Híd szinte »az állatorvosi ló- caccio 70-. Az utóbbi 
a Kwai folyó felett-, szemléltető erejével hor- egyébként jellegzetes 
utána a Cannes-i újdon- dozza az üzleti szem- példája annak, hogy a 
ságok... Brigitte Bárdot pontok uralta filmstílus monumentalitás nem a 
és Ingmar Bergman, minden divatos jegyét: a mű természetéből, tar-
Mindaz, amit item lá- hamis történelemiszeműé- talmából eredő kifeje-
tünk, vagy még nem lát- lettől a legendateremtő zési követelmény, ha-
tunk Tehát Agnés Var- pátoszig, a nagy nevek nem kápráztató közön-
d« nagyhírű "Cleo--ja felvonultatásától a lát- ségfogás. A filmben ősz-
utón Londonban magam ványosságra épülő dra- széf űzött három törté-
is a legújabbat, a város- maturgiai kártyavárig net mindegyike olyan, 
szerte reklámozott "Law- S mint minden jó, szem- hegy az egyes rende-
rence of Arabia--t, az szemléltető ábrán, itt is zők: Fellini, Visconti és 
elmúlt évben nagy port 
felVert "Mondo Cane-
(Kutyavilág) után az 
idei Cannes-i csalódás, a 
"Mi is történt Jane ba-
bával?- című filmet 
néztem meg. Mindennek 
felsorolása, vagy többé-
kevésbé megkésett érté-
kelése, azt hiszem, most 
már túlhaladott vállal-
kozás lenne. A világ 
filmpremierjeinek leg-
alább a hullámverése 
elég hamar elér a ml 
mozipartjainkra is. 

Az ötletszerűen, a mo-
ziműsorban való talló-
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de Sica — külön-külön, 
koncetráltabb művészet-
tel, bizonyára jobb fil-
met készített volna be-
lőle. Mert hármuk ösz-
szefogásából, Anita Ek. 
berg, Romy Schneider 
és Sophia Loren szere-
peltetéséből végül Is 
eléggé vegyes értékű 
filmkoktél született. 

A monstre filmek esz-
tétikájának lényege: el-
kápráztatni a közönsé • 
get. Furcsa módon lon-
doni filmélményeimre 
legalább ilyen mérték-
ben jellemző egy, a tö-
megvonzás tendenciájá-
val ellentétes törekvés 
felismerése. Meglepett a 
riasztó filmek kultusza 
Nyugtalanítani, persze, 
többféleképpen lehet. A 
remekművek nagy része 



Bette Davis és Joan Craw-
ford a -M l is történt Jane 

babával?* című filmben 

felkavar, megráz — te-
háit nyugtalanít is. Most 
azonban Londoniban úgy 
éreztem, mintha egy fur-
csa lélektani kísérlet 
alanya lennék: a film-
alkotók azt figyelik kü-
lönleges bőrhömérővel, 
mikor kezdek borzonga-
ni, s mikor ráz ki a hi-
deg. A szorongás már 
nem az élmény kísérő 
jelensége, hanem a mű-
vek célja lett. 

Régen is születtek 
effajta művek: detekltív-
drámák, thrillerefc. De 
az idegborzongó alkotá-
sok külön kasztba tar-
toztak, helyük a filmmű-
vészet perifériáján volt. 
Mosit azonban mintha le-
dőlt volna a válaszfel a 
művészi igénnyel készült 
alkotások és borzongató 
kultúrtermékek között. 
Művészi rangra számi-

tó filmesek legfőbb 
törekvése a megfélem-
lítés, a horror filmek 
készítői szövetségre lép-
nek a legjobb színészek-
kel, filmjüket pszicholó-

giai távlattal akarják 
rangosabbá teranL A leg-
jellegzetesebb darabja a 
nyugtalanítás, megfélem-
lítés vagy éppen umdor-
keltés filiméjnek a "Mon-



do Cane-. Ez a kizárólag 
dokumentumfel vételek-

ből összeállított publi-
cisztikai filmalkotás, 
amely mese helyett a 
valóságos élet lemezte-
lenített , vázát használta 
forgatókönyvnek, a leg-
kiáltóbb példája annak, 
hogy az embertelen ség 
elleni 'harc az emberiség 
elileni harccá keseredhet. 
A "Mando Cane- termé-
szetes, mondhatnám ter-
mészetrajzi állapotnak 
látja, hogy az ember em-
bernek farkasa, a civili-
zált világ törvénye a 
legalizált kínzás és gyil-
kosság, amely csak for-
májában tér el a vadem-
berek életeivel tői. Még 
Camus Pestisének apo-
kalipszisében is ott lobog 
a remény: az emberi ér-
zések értékőrző fénye. A 
-Mondo Gane*-ban vi-
szont az ember harca a 
természet ellen, teljes 
vereséget ígér és csak a 
pusztítáb erői szövetkez-
tek, hogy tovább torzít-
sák ezt az amúgy is torz 
világot. 

A "Mondo Cane- kör-

képe szinte sugallja is a 
•többi alkotás hátterét. A 
rák-íenyegette színésznő 
végzete (Cleo 5-től 7-ig-) 
éppúgy beleillik ebbe a 
horizontba, mint a gye-
reklány iránti torz és 
perverz szerelemre ébre-
dő mostohaapa rmmar-
caragoló szenvedélye 
("Lolita-) és az elborult 
agyú egykori gyermek-
sztár acsarkodó irigysé-
ge (-Ml ds történt Jane 
babával-). Még a "Boc-
caccio- szereimii kaval-
kádjában is a törpévé 
lett emberrel találko-
zunk, aki a fantommá 
nőtt reklám múzsa te-
nyerében döbben rá sa-
ját csekélységére... 

Vazv ebben a riasztó 
közérzetet tükröző s azt 
is sugárzó filmszériában 
valami elgondolkodtató. 
Érdemes is lenne meg-
vizsgálni, mi az oka an-
nak, hogy az emberek 
közti konfliktusok egyre 
inkább kiszorulnak, az 
ember és a világ konflik-
tusává absztrahálódnak. 
Mert valójában erről — 
a konfliktusok termé-

szetének sajátos átalaku-
lásáról van szó. A riasz-
tó filmek világképe nem-
csak az embert, a végze-
tet is degradálja. Az er-
kölcsi alapra épülő meg-
ingathatatlan ítélet he-
lyett a fizikai törvény-
szerűséget végrehajtó 
eszközként jeleníti meg. 
Nem a pozitív és negatív 
hősök mechanikus ós se-
matikus küzdelmét kér-
jük számon. Ha valaki-
nek, nekünk igazán ele-
günk volt az ilyenfajta 
leegyszerűsítésből. De 
meghökkentőnek érezzük 
a küzdelem ezzel ellen-
tétes irányú sematizálá-
sát, az emberiséget és 
emberséget fenyegető 
erő sematikussá váló 
diabolikus túlsúlyát is. 
Mert a tértől és kortól 
elszakított biológiai, vagy 
élettani gyökerű konflik-
tusok újfajta semartizáló-
dása ugyancsak művészi 
zsákutcává lehet. 

Ezért is tettük szóvá — 
még mielőtt szerencsésen 
eltanuljuk. 
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