
Az utolsó moz ie lőadás 
Larry McMurtry regényének, a 

Texasi krónikának fiataljai nem 
szívnak murijuanát, nem fűznek vi-
rágkoszorút vállra omló hajukba, 
sót, konformista módon rövidre 
nyiratkoznak, mint egy nemzedék-
kel előbb Hemingway és Steinbeck 
fiatal hősei. Nem vándorolnak ős-
közösségi csapatokban Kalifornia 
felé, s korai nemi felvilágosultsá-
guk ellenére is apáik erkölcsi tilal-
maival nyűglődnek, készen arra, 
hogy lemintázzák azt az életformát, 
melyet örököltek, s amelyet, úgy 
látszik, a történelem már születésük 
előtt szemétre vetett. S ez a körül-
mény — az élet értelmetlensége, a 
hazugsággá lett morál, cinizmus, 
céltalanság és unalom — elegendő, 
hogy Timothy Deary professzor 
LSD-hitvallása néllkül is mákonyos 
közönybe, létük érthetetlenségének 
világfájdalmába ringassa őket, a 
pszichédelikus állapot mellékgyö-
nyörei nélkül. Kiábrándítóan, kese-
rűen, illúziók nélkül. Az egész „föld-
szintes Amerikát". Mert a filmren-

dező Peter Bogdanovichot éppen 
ezek az általánosítható jellemző vo-
nások érdekelték McMurtry texasi 
kisvárosának életéből, nem is maga 
a város, kihalt, sivár utcáival, zár-
kózott családi házaival, üresen ma-
radt kocsmájával, játéktermével, ha-
lódó mozijával, hanem a kihált em-
beri kapcsolatok, a lélek belső unal-
ma, üressége, az élettevékenység 
elgépiesedése. Ez a földszintes világ 
nem a felhőkarcolók tövében meg-
húzódó nyomoré, hanem a nagy 
autósztrádáktól távol eső kisvárosé, 
a történelemcsinálás szintje alá 
süllyedt kisvállalkozóké, kisfarme-
reké, s vidéki munkásaiké, akik vi-
szonylag kiegyensúlyozott anyagi 
körülményeik között belső tartal-
mukat — mert társadalmi funkció-
juk értelmét — vesztették el. Aho-
va a történelmet meghatározó, mai 
„high Amerika" és fejtett techniká-
ja, úgy hullatja le a maga javait, 
szokásait, életformájának töredé-
keit, mint egykor az európai felsőbb 
osztályok a maguk „gesunkenes 
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Kulturgutjait", csak jobban kihang-
súlyozva ezzel, s szánalmasabbá té-
ve a leszorult néprétegek kiszolgál-
tatottságát és elmaradottságát. S tö-
megeit tekintve ez Amerika na-
gyobbik fele, amely csak televízión, 
rádión hallja a rohanó „high Ame-
rika" szavát mindnagyobb interfe-
rencia-zavarofckal, számára értel-
metlenül; amelynek üszkösödő ro-
mantikáját, vesztett illúzióit a vad-
nyugati mozi táplálta úgy-ahogy, az 
elszánt, földfoglaló pionírok, vad 
csordákat terelő cowboyok utánját-
szott képmásai. Képletesen szólva, 
míg csak el nem következett az 
utolsó mozielőadás. Almikor már ez 
a pótillúzió és ál romantika is szer-
tefoszlott. 

Mert ez is bekövetkezett. Mégpe-
dig — McMurtry és Feter Bogdano-
vich filmje alapján — az ötvenes 
évek első felében, a koreai háború 
idején. A kisváros többé nem élő 
emberi közösség; dermedtségbe süly-
lyedt, élete üres mechanizmus lett, 
melyet az álomgyárak már látszat-
életre sem tudnak galvanizálni. 
McMurtry bizonyára nem tartozik 
az élvonalbeli írók közé, regénye 
nem tár fel mélyenfekvő okokat, 
rejtett társadalmi összefüggéseket, 
de nagy realista erővél írja le a je-
lenséget, ábrázolja alakjadt Ezek 
minden erőfeszítése arra irányul, 
hogy pótmegoldásokat találjanak 
problémáikra, fenntartsák a benső 
— érzelmi és szellemi — személyes 
élet illúzióját, a közösségben élés 
látszatát, holott menekülnek egy-
mástól, bezárkóznak unott, elgépie-
sült életük ürességébe. Közülük az 
jár rosszabbul, akiben él még nosz-
talgia a személyes élet iránt; a fia-
tal Sonny, aki szeretetre vágyik, túl-
ságosan érzékeny, s kiszolgáltatottja 
emiatt azoknak, akik hiúságuknak 
vagy nemi nyomoruk enyhítésére ki 
akarják használni; az öreg Sam, a 
mozitulajdonos, akiben érzelmes 
emlékek élnek még az egykori csor-
dát erelők és pionírok forró szenve-
délyességéről, bátorságáról. De hol 
van ez már a mozin kívül! Most 
mindenki menekül az érzelmektől, 
a mélyebb .kapcsalatoktól, a szemé-
lyes dráma kockázatától is, és ép-
pen ezzel válnak nevetségessé an-
nak számára, aki kívülről szemléli 
őket. A komikum folyton ott lohol 

a sarkukban, minden szituációjuk-
ban, a hazugság miatt, mellyel két-
ségbeesetten, s egyre kevesebb re-
ménnyél igyekeznek elfedni szemük 
elől a valóságot. A drámát, hogy 
életük céltalan, társadalmi létük ér-
telmetlen lett. 

Mindez, mondhatni, nem új. En-
nél merészebbet is elmondott már a 
filmművészet a mai Amerikáról. De 
kevesen mondták el kiábrándultab-
ban, nagyobb valósághitellel, iga-
zabban, dokumentális keménység-
gel és egyszerűséggel. Peter Bogda-
nocvich — kitűnő operatőrével, Ró-
bert Surtees-szel — megtalálta a 
film stílusát, azt a közvetlen, nyers 
realista és — bár fanyar s köznapi, 
mégis — költői ábrázolást, mely 
egyszerre kelt szánalmat, együttér-
zést és gúnyos nevetést alakjai lát-
tán; mutatja meg mélyen rejtett em-
beri tragikumukat és hazug szituáci-
óik keserű komikumát. Dramaturgiá-
ja is inkább irodalmi hatásra vall, ta-
lán legjobban az olasz neorealiz-
mushoz lenne hasonlítható, ha áb-
rázolása nem volna — a nagy ame-
rikai mesterek példájára — oly 
szűkszavú és kemény. A történet je-
lentéktelennek tetsző, kis életképe-
ken, mindennapok epizódjain szö-
vődik keresztül, nincs is ún. köz-
ponti figurája, alakjaira egyforma 
éles fény esik; létük karcolja, vagy 
felsebzi a másikét többnyire okta-
lanul. Megszülettek, tehát élni kell, 
de értelmet adni az életnek e ben-
sőleg széthullott közösségben, a si-
vár magába zárkózottságban többé 
nem lehet. Nem ők tehetnek erről; 
ha a történelem visszatérhetne hoz-
zájuk, az egykori földfoglaló pioní-
rok, csordaterelök, foggal-körömmel 
maguknak tőkét kaparók szintjére, 
megint éreznék a cselekvés ízét. De 
ennek az illúziónak még foszlányai 
is szétszakadtak már a koreai hábo-
rúval; a történelemmel már a 
„high Amerika" rohan, s ők a múlt 
foglyai maradtak. Megőrzött kispol-
gári anyagi bázisuk megkímélte 
őket, hogy proletarizálódjanak, de 
ezt társadalmi létük értelmével, az 
élet sivárságával, lelkük ürességével 
fizetik meg. Problémáik pótmegol-
dásával, egyre nagyobb zavarral 
valóságos és görcsösen fenntartott 
látszatéletük közt; ezzel válik egy-
szerre nevetségesen és komoran gro-



teszkké helyzetük, amelyben puri-
tán erkölcs és meztelen éjjeli für-
dőzések — á la dolce vita — meg-
férnek egymással, a szemérem és 
szűziesség konvenciói kínokkal ke-
vert, rendszeres maszturbáció val; 
nemi nyomorban élő, öregedő fele-
ségek gátlástalan ifjúság csábítása, 
amelyről mindenki tud, a férj is, de 
hallgat a házasság megtörhetetien-
ségének kényszerűségében. Így lép-
nek a közösségi érzések helyébe lé-
lektelenül ledarált nemzeti ünnep-
ségek, rögbimeccsek izgalmai, te-
remtő munka helyett az értelmet-
lenné vált életforma, a puszta lét-
fenntartás. Az eleven közösség 
helyett a földszintes kisváros kihalt, 
üres utcái, kocsmája, játékterme, 
mozija, ahonnan észrevétlenül ki-
szökött a valódi élet. És nincs me-
nekülés más, csak Samé az öreg 
Oroszláné, aki oly váratlanul hal 
meg, hogy öngyilkosságra gondol az 
ember, de a többiek ittmaradnak. 
Sonny csalódások után visszatér a 
kiszikkadt, öregedő Ruthhoz, a rög-
bi tréner feleségéhez; Jacy, a kis 
tigris az egyetemre megy további 
szexuális tapasztalatokra, hogy 
majd visszatérjen, anyjához ha-
sonlóan, egy befulladt házasságba, 
s a whiSkyspohárhoz; Sonny barát-
ja, Duane a koreai háborúba indul, 
ahogy azelőtt Mexikó valamelyik 
bordélyházába rándult át, nem is 
várva egyebet a kalandtól, mint egy 
kis fiziológiás felfrissülést. 

Peter Bogdanovich nem kíméli 
őket, de nem is részvétlen irántuk. 
Olyan áldozatoknak mutatja, akik 
ha tehetetlenek is, semmiképpen sem 
ártatlanok abban, hogy életük 
zsákutcába került Nagyon éles, ap-
rólékos megfigyelés, emberismeret 
jellemzi a filmet megérezni, hogy 
Bogdanovich mint író, újságíró 
kezdte pályáját, s a fűmhez olyan 
rendezők alkotásai vonzották, mint 
Fritz Lang, Hawks, John Ford, Or-
són Welles, akikről részben tanul-
mányokat írt, részben portréfilme-
ket készített róluk; Roger Corman 
mellett — a Vad angyalok forgatá-
sa során — a beat-nemzedék prob-
lémájához is közelkerült. Sokolda-
lúan képzett, mondhatni „all 
round" filmes, aki első játékfilmjé-
ben, a Céltáblák-ban (1968) még szí-
nész, író, rendező, producer volt 
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egyszeméiyben. Igazi sikerét, most 
már Európában is, Az utolsó mozi-
előadás (1971) hozta meg számára. 

A filmet kitűnő színészek játsz-
szák, nincs köztük hollywoodi sztár, 
s ezért ismeretlenek számunkra, de 
így még talán erősebb a játékuk 
hatása. Elia Kazan színésziskolájá-
nak eszköztelen, természetes, realis-
ta stílusában játszanak, s a rendező 
nagyszerű összhangot, atmoszférát 
teremt köröttük. De nemcsak a já-
tékstílussal voltak tisztában, hanem 
azzal az életformával és alakokkal 
is, melyeket megelevenítettek. Saját 
tapasztalataikkal, keserű élmény-
anyagukkal telítették a figurákat, 
mintha csak önmagukat játszanák. 
Így voltak képesek a rendezői kon-
cepciót megvalósítani egységesen, s 
a nevetségesség, a komikum hatá-
ráig is elmerészkedni, anélkül hogy 
alakításuk tragikus színét, drámai 
erejét veszélyeztetnék. 
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