
Cselekmény-dömping 
A Z \JJ AMERIKAI FILMEKBEN 

Hollywood távoltart-
ja magát az európai di-
vattól; hóbortnak tar t ja 
az Antonáoni-féle ábrá-
zolásmódot, amely a je-
lentéktelennek látszó 
momentumok jelentősé-
gét kutatja. A hangsúlyt 
változatlanul a cselek-
ményre, a sztorira helye-
zi, és item befolyásoltat-
ja magát sem a New 
York-i, iskola sem a 
-freecjnerroa* eredmé-
nyeitől. 

A ctelekményesség, az 
izgalom legelismertebb 
mestere Hitchcock, az 
amerjkai grand-gulgnol 
király, imponáló szafci 
mai jtudásával a legke-
resettebb rendezők egyi-
ke Hollywoodban. A fe-
szültség megteremtésé-
pék ezerféle módját Is-
meri. Epizódjai mindig 
hitelesek, a részletek re-
alitására kínosan ügyel, 
s ezzel eléri, hogy a lé-
lektani abszurditások, a 
képtelen kiindulási pon-
tok Is hihetőkké válnak. 
Olykor emberábrázolást 
Is megenged magának. 
-Koktél (egy bullának* 
című ú j filmjében pedig 
még társadalomkritikai 
mondanivalóval is meg-
lépi nézőit. Két diák a 
Harward egyetemről ki 
akar ja próbálni profesz-
gzora elméletét, amely 
szerint az intellefctuel-
leknek semmit sem Je-
lentenek olyan fogalmak 
mint: jog, igazság, jóság. 
A diákok ezért megölik 
a barátjukat, egy ládá-
ba rejtik és az áldozat 

Susan Hayward és Dlane 
Cllento (A zöld orvosság 

titka) 

lakásán vár ják egy meg-
beszélt koktélparti ven-
dégeit. A hulla eltünte-
tését másnapra tervezték, 
de mikor a ládát fel-
nyitják, hogy a megöli 
fiút kicsempésszék, vá-
ratlanul betoppan a p r o 
íesszor. A gyilkosok le-
lepleződnek, már felhal, 
latszik a rendőrségi au-
tók szirénázása, mikor a 
két fiú bevallja, hogy ők 
tulajdonképpen csak a 
professzor elméletét 
akarták a valóságban ki-
próbálná. Az utolsó film-
kockákon három megtöri 
bűnös várja bünteté-
s é t . . . 

Robert Stevens filmje. 
- A zöld orvosság titkia* 
Christine Allerson dok-

tornő bűnperével indul. 
A fiatal orvosnőt, akii 
Susan Hayward alakít, 
azzal vádolják, hogy gyó-
gyíthatatlanul beteg sze-
relmesének olyan adag 
morfiumot adott, hogy az 
belehalt. Elítélik, s a bün-
tetés Ikitöltése után az 
orvosnő ápolónői állást 
vállal — és éppen volt 
ügyészénél! (Peter Finch 
alakítja.) Egymást ker-
getik a különös és meg-
magyarázhatatlan cse-
lekmények, míg az 
ügyész félesége meghal, 
mert Christine állítólag 
túl sok nyugtatót adott 
n e k i . . . Végül tisztázódik 
az orvosnő ártatlansága 
Emberábrázolásról szó 
sincs, de a cselekmény-



Jelenet -A tiltott szerelem* 
című filmből 

Richard Long és Dany Ro-
bin (Az én hajóm hozzád 

vezet) 

az újból megfilmesített: 
-Hét tenger ördöge*, 
amely az angol-spanyol 
háború idején játszódik, 
tengeri csatával, párvia-
dallal, szerelemmel •— 
ahogy illik. Néhány tör-
ténelmi alak is a színre 
lép: Angliai Erzsébet, II. 
Fülöp, Stuart Mária, 
hogy egy színes, kavargó 

James Stewart és Editb 
Evanson Hitchcock -Koktél 
egy hullának- című filmjé-

ben 

bonyolítás bravúros, a fe-
szültséget kiszámított ha-
tásaival a sztori teremti 
meg. 

- A tiltott szerelem szi-
gete- is azok közé a fil-
mek közé tartozik, ame-
lyek a lélekábrázolás hi-
teles momentumait szer-
teágazó cselekmény közé 
ágyazzák. A film egy ti-
zenötéves kamasz lelki-
világának állélektani áb-
rázolása, egy valószínűt-
lenül romantikus törté-
net keretében, számta-
lan fordulattal. 

A legújabb hollywoodi 
filmek közül a látványos, 
nagy költséggel készült 
filmek típusát -Az arany 
nyíl« képviseli, Antonio 
Margheritl rendezésében, 
a Tltanussal közös pro-
dukcióban. És mégin-
kább a régi sikerfilm, 



Jelenet a -Hét tenger ör-
döge- című filmből 

s mérhetetlenül üres 
sztorinak eljátsszák m a -
rionetifce-figuráit. Ugyan-
csak temérdek kaland 
jellemzi -Az én hajóm 
hozzád vezet* című fil-
met, amely tipikus ame-
rikai tengerész vígjáték. 

Ezek a filmek nem áll-
nak egyedül a világ film-
termésében. A nagy üz-
leti vállalkozások kom-
merciális Jfilmdömping-
je, amely a cselekmé-
nyességet ponyvává és 
giccsé változtatja, tmég 
mindig a legnagyobb el-
lenfele a nemesebb mű-
vészi törekvéseknek. 

(HALASI) 

Irene Worth a királynő sze-
repében (Hét tenger ördöge) 


