
Sidney Poitier - az ártalmatlan hős 
Amióta Sidney Poitier, ez a kitűnő 

néger színész A gyűlölet vak kifo-
gástalanul viselkedő orvosában meg-
alkotta az ártalmatlan néger proto-
típusát, az amerikai producerek lel-
kiismerete jócskán megkönnyebbült. 
Azóta mindig ilyen jólfésült, min-
denkire ártalmatlan, semmilyen kö-
rülmények között nem revoltáló, és 
a kormányzatnak mindig megfelelő 
embertípusokat játszatnak vele, csak 
a név, foglalkozás, családi állapot és 
hely változik. Poitier ma már nem 
csak egy ember, nem csak egy negy-
venegy esztendős filmszínész, nem 
csak egy olyan színesbőrű ember, 
aki alapos ismerője népe problémái-
nak, hanem: szimbólum, aki a kali-
forniai filmmágnások elképzelései-
ből született. Ez a minden adottság-
gal rendelkező nagy színész, filmről 
filmre egyre jobban megszűnik né-
gerré lenni és átalakul valamiféle — 
a filmstúdiók dramaturgjai által ki-
agyalt — fekete „Übermensch"-é. 

Ebben az esztendőben három fil-
met szentelt az amerikai filmipar a 
néger-kérdésnek: Az éjszaka forró-
sága (Oscar-díj), To Sir, with Love 
és a Hurry Sundown. Az amerikai 
kritikusok között akadtak elegen, 
különösen a faji elkülönülés ellen-
zői, de mások is, akik tévesnek és 
hibásnak találták e műveket. A fil-
mek előterében Sidney Poitier figu-
rája, mint a fekete hatalom repre-
zentánsa áll, akinek kizárólag test-
színe adja meg jelentőségét. 

Kitűnő színészi képessége, nagy 
mesterségbeli tudása és lebilincselő 
megjelenése ellenére Poitier ember-
formáló művészete nagy veszélyben 
van. Nem lehetetlen, hogy egész 
művészi karrierje belefullad Holly-
wood azon igyekezetébe, hogy őbe-
lőle alkossa meg a négerek emanci-
pációjának hivatalos északamerikai 
megtestesülését. 

Annak idején, amikor a rabszol-
gafelszabadítás eszméje harcba in-
dult a déli farmerek fajgyűlölete és 
pénzéhsége ellen, megszületett e kor 
bibliája, a „Tamás bátya kunyhója". 

Sidney Poitier és Katherine Houghton a 
Tudod ki jön vacsorára? című filmben 

A múlt század közepén ez a könyv 
bátornak és liberálisnak számított az 
USA déli vidékein. Amikorra a téma 
első filmváltozata megszületett, e 
század elején, a film már fajgyűlölő 
és elfogadhatatlan lett. A második 
világháborúig a néger az amerikai 
filmekben mindig bohóckodó, babo-
nás kretén, röhögő, daloló, alacso-
nyabb értékű ember. Most újabb tí-
pus alakul ki Hollywoodban, mind-
ennek ellentéte: a néger, aki tiszta, 
tökéletes, rejtelmes és legyőzhetet-
len. Ez az új típus éppen olyan ha-
mis, mint a régi volt. A filmváros 
— a kritikai érzék teljes hiányával 
— a faji problémát olyanformán 
oldja meg, hogy Sidney Poitierből 
hamis szuperhőst csinál, mítoszt te-
remt egy általa kieszelt típusból. 

A hangosfilm megjelenése után 
mintegy hat esztendő telt el, amíg 
Amerikában néger színész eljátsz-
hatta egy film főszerepét. Az első 
Paul Robeson volt. Eddig az időpon-
tig a producerek inkább feketére 
maszkírozták a fehér színészeket, 
semhogy valódi négerekkel dolgoz-
tak volna. Furcsán hangzik, de igaz, 



hogy Hollywoodban nem volt sem-
milyen törvényes gát, vagy irányí-
tott ellenszenv a négerek ellen. Pe-
ter Noble angol történész szerint 
minden csak aDból a félelemből szü-
letett, hogy az amerikai filmipar 
nem akart magának kellemetlensé-
geket a déli államokban. A Ku Klux 
Klan bosszúakcióitól is féltek. 1937-
ben a Néger légió című film törte 
meg a jeget. Egy fanatikus terro-

. rista-csoportot mutatott be anélkül, 
hogy a KKK betűk láthatóak lettek 
volna. 1937 és 43 között két másik 
kövekezett: a Fúria és a Holt lelki-
ismeret. Később a KKK és a lincse-
lés-témák gyakrabban szerepeltek a 
filmgyárak alkotásai között. (Native 
Land, The Burning Cross O Car-
deal.) Az amerikai film ekkor min-
den áron felejtést és megbocsátást 
követelt a múlt fajvédő bűneire. Eb-
ben a szellemben jöttek létre a szen-
timentális melodrámák: A trópusi 

sziget, Az élet imitációja, A hús 
öröksége és a kitűnő néger éneke-
sek közreműködésével készült Car-
men Jones és Porgy and Bess. 

Jelenleg az amerikai film nem te-
szi nevetségessé, nem kritizálja a 
négereket. Hibáikat, amelyek még 
megvannak, mint az igazságtalan 
bánásmód keserű gyümölcseit el kell 
viselni, erényeiket, mint a haladó 
propaganda fegyvereit és a szaba-
don választott élet előnyeit ünne-
pelni kell. Egy new-yorki kritikus 
megállapításai szerint: amit a fehér 
elsősorban elvár a négertől, az, hogy 
ártalmatlan legyen. Döntő ebben az 
ügyben, hogy Poitier nagyszerű szí-
nész és hivatott megszemélyesítője 
fajtájának. Így az ő színészi kvali-
tásai ellensúlyozzák az egyre 'termé-
szetellenesebb, korlátoltabb és sok-
szor ismételt szerepek hiteltelensé-
gét. De ugyanakkor sajnos elősegíti 
egy hazug mítosz elterjedését, amely 

Tony Curtis és Sidney Poitier, A megbilincseltek főszereplői 



Katherine Hepburn, Katbcrine Houghlon és Sídney Poitier — Stanley Kramer film 
Jében 

végeredményben a fajgyűlölet elleni 
harcot gyengíti. 

A közelmúltban alakult meg éppen 
Hollywoodban egy nem üzleti célú, 
olyan altruista egyesülés, amely a 
faji előítéleteket kívánja leküzdeni 
a film segítségével. Róbert Wise és 
Tom Laughlin rendezők és Marion 
Brando, Jack Lemmon, Candice 
Bergen, Jean és Elizabeth Simmons 
sajtókonferencián jelentették be, 
hogy első filmjük, amelyet augusz-
tusban kezdenek forgatni: A feke-
ték élete az USA-ban. Témája a 
faji zavargások az USA-ban, egészen 
Martin Luther King meggyilkolá-
sáig. Paul Newman, Sídney Poitier 
és Nancy Sinatra is jelentős szerepet 
kap a film elkészítésénél. Program-
jukat Marion Brando fejtette ki. „Az 
évek hosszú során egyikünknek sem 

volt alkalma olyan filmben közre-
működni, amely elég alaposan fog-
lalkozott volna a problémákkal, 
amelyek polgártársainkat nyugtala-
nítják. Talán még ma sincsen erre 
alkalmunk. Sokan közülünk eddig 
nem igen nyúltak hozzá a faji disz-
krimináció kérdéséhez. Elsőrendű 
kötelességünk, hogy véget vessünk 
ennek a méltatlan állapotnak." 

Hogy Poitier szerepe ebben az új 
közösségben milyen lesz, nem lehét 
előre megjósolni. „Néger Super-
man", aki mindig győz, — vagy a 
valódi Fekete Embert viszi a vá-
szonra, akit üldöz a társadalmi elő-
ítélet, az államhatalom és a saját el-
maradottsága, aikinek sorsa emberi 
sors és nem kiagyalt történet? 
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