
Szemet  (mű)szemért...  
SCI-FI  FILMFESZTIVÁL,  TRIESZT,  1978  

Dr.  Chaney  világhírű  szemész,  aki  
hosszú  ideje  foglalkozik  a  szemátül-
tetés  lehetőségével.  Tudományos  ér-
deklődése  megszállott  szenvedéllyé  
dagad,  máikor  imádott  leánya  autó-
baleset  következtében  megvakul  és  
az  apa  felelősnek  érzi  magát  ezért  
a  szörnyűségért:  ő  vezette  az  autót,  
amikor  a  szélvédő  üveg  szilánkjai  
kioltották  Nancy  szemevilágát.  Sike-
res  állatkísérletek  után  úgy  érzi,  el-
érkezett  az  idő,  hogy  megpróbálja  
visszaadni  Nancy  látását  —  de  hon-
nan  vegyen  szemet  az  átültetéshez?  
Egyik  este  lányának  vőlegénye  ná-
luk  vacsorázik  és  Dr.  Ohaney  ki-
használja  a  lehetőséget.  Borba  kevert  
altatóval  elkábítja  a  fiút,  majd  sze-
mét  Nancy  világtalan  szemgolyójá-
nak  helyére  operálja  Nancy újra  lát,  
Dr.  Ohaney  pedig  azzal  nyugtatja  
meg  lelkiismeretét,  hogy  a  fiú  sze-
mét  csak  (kölcsönvette  (?!)  és  ha  al-
kalmas  donor  adódik,  neki  is  vissza-
ültet  egy  ép  szempárt  —  addig  vi-
szont  a  vakot  bezárja  a  pincébe.  A  
szemátültetés  technikája  azonban  
még tökéletlen  és  Nancy  néhány  nap  
múlva  ismét  megvakul.  A  szemész  
eszelősen  folytatja  az  újra  és  újra  
sikertelen  műtéti  sorozatot,  a  pincé-
ben  levő  hatalmas  ketrecben  nyü-
zsögnek  a  tudományos  szenvedély  és  
a  beteges  atyai  szeretet  megvakított  
áldozatai,  de  végül  minden  rosszra  
fordul;  a  vakok  kiszabadulnak,  s  
közben  a  gonosz  doktornak  is  ki-
vájják  a  szemét.  Természetesen  pre-
mier  plánban.  

Az  elátkozottak  háza  című  ameri-
kai  film  (rendező:  Micihael  Pataki)  
vitathatatlanul  rémfilm  volt,  ami  
önmagában  még  nem  baj,  de  az  már  
igen,  hogy  ebből  az  alapötletből  még  
jó  tudományos-fantasztikus  film  is  
kikerekedhetett  volna.  És  akkor  ta-
lán még  a kritikusok  is más  szemmel  
nézik . . . 

Érdekes  véletlen,  hogy  a  XVI.  Tri-
eszti  Sci-fi  Filmfesztivál  első  napjai  
a  szemek  jegyében  teltek  el  — ekkor 
vetítették  a  magyar  versenyfilmet  is,  

Gárdos  Péter:  Lidérc  című  rövid-
filmjét,  melyben  fontos  szerepe  volt  
egy  patkány  szemének.  A  Lidérc  pa-
rádésan  fényképezett,  szürrealista  
rémfilm,  melyben  félreérthetetlen  
utalások  jelzik  a  rendező  tiszteletét  
a  nagy  elődök  alkotásai  iránt,  akár  
Hderonymus  Bosch  festészetét,  akár  
Bunuel  korai  filmjeit  idézi  meg.  

A  legjobb  rövidfilm díját  a  Mági-
kus  szemek  című  lengyel  tévéfilm  
nyerte  (rendező:  Piotr  Szulkin),  
melyben  időnként  valóságos  szem-ár  
úszott  lefelé  a  mozivásznon.  A  zord  
vár  ura,  Iha valakire  ránézett,  azt  ha-
lálos  kórba  taszította,  ezért  egyedül  
élt  az  ódon  falak  között.  Egyszer  a  
téli  vihar  elől  egy  nemes  úr  és  gyö-
nyörű  lánya  menekült  a  várba.  A  
várúr  elátkozott  pillantása  megölte  
az  apát,  de  a  lányt  meglátni  és  meg-
szeretni  egy  pillanat  műve  volt,  s  
lám,  a  szerelem  erősebb,  mint  a  ron-
tás : a  lánynak  semmi  baja nem  esett.  
Azaz,  valami  mégis,  mert  megesett,  
és  imikor  a  szülés  ideje  eljött,  a  va-
júdó  szerelmét  és  születendő  gyer-
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Piotr  Szulktn:  Mágikus  szemek  

mekét  féltő  várúr  (megvakította  ma-
gát,  hogy  végét  vesse  a  szörnyű  va-
rázslatnak.  így  élteik  aztán  boldogan:  
a  szép  fiatalasszony,  az  ártatlan  sze-
mű  gyermek  és  a  valk  férfi.  Szulkin  
filmjét  a meghökkentő  képeken  kívül  
a  különös  íhanghatásolk  tették  érde-
kessé,  bár  díjazása  így  is  erősen  vi-
tatható  volt.  

Az  idei  fesztiválon  is  felvonultak  
hadvészülte  képpel  a  rémfilmek  jól  
ismert  figurái:  a  más  bolygóról  sza-
lajtott  lény,  „aki"  hol  nyájas  tiszte-
lendő  atya  alakját  ölti,  hogy  nehe-
zebb  legyen  felismerni  —  A  világ  
vége  című  amerikai  filmben  —,  hol  

meg  jóképű  fiúként riogatja  a  lányo-
kat  —  mint  a  szintén  amerikai  Lé-
zervető  című  filmben.  Ugyancsak  az  
utóbbi  filmben  jelent  meg  két  soha-
nem-volt  őshüllő;  ezek  intézték  el  a  
fiút,  akihez  illetéktelenül  jutott  a  po-
koli  lézerpuska.  Mivel  a  zsűri  képte-
len  volt  eldönteni,  hogy  a  sok  és  —  
sajnálatosan  —  rossz  színészi  alakí-
tás  közül  melyik  a  legjobb,  kiváló  
kritikai  elszántsággal  és  még  jobb  
humorérzékkel  a  legjobb férfi és  női  
alakításnak  járó Ezüst  Aszteroidot  az  
őshüllőknek  ítélte,  akik  legalább  
őszintén  magukat  adták.  

A  fény  labda  című  angol  fi lm  (ren-
dező:  Harley  Cockliss)  nem  kapott  
díjat,  pedig  megérdemelte  volna.  Ar-
ról  szólt,  hogy  egy  városszéli  ház  
konyháját  valami  kártevő  minden  
éjszaka  megdézsmálja.  Kiürül  a  cu-
kortartó,  meg  a  kukoricapelyhet  tar-
talmazó  doboz,  leborulnak  az  edé-
nyek.  A  felnőttek  egérre,  patkányra  
gyanakodnak,  de  a  család  tizenéves  
fia  megtalálja  a  bűnöst  —  egy  csil-
logó,  teniszlabda  nagyságú  golyót,  
mely  földünkre  tévedt  űrlakó.  Mikor  
a  gyerekek  végre  jóllakatják  krém-
pudinggal,  elmondja:  energiára  van  
szüksége,  hogy  visszarepülhessen  sa-
ját  bolygójára.  A  városban  pislákolni  
kezd  minden  lámpa,  mikor  a  golyó  
feltölti  magát  energiával  a  magas-
feszültségű  vezetékből,  aztán  elrepül,  
de  még  időt  szakít  arra  is,  hogy  a  
kis  barátait  üldöző  vén  tolvajt  meg-
leckéztesse.  A  fénylabda  kitűnő i f jú-
sági  film:  tizenéves  hőseivel  minden  
gyerek  boldogan  azonosul,  de  mélyen  
együtt  érez  az  ezüstösein  csillogó  go-
lyóval  is,  aki  elkóricál  az  ABC-áru-
házban,  mert  imádja  az  édességet.  

Japánban  óriási  sikerrel  játsszák  a  
Yamato  űrcirkáló  című  animációs  
filmet  (rendező:  Yoshinobu  Nishiza-
ki),  mely  szintén  nem  kapott  díjat,  
de  ezt  meg  is  „érdemelte".  A  gonosz  
Gongon  bolygó  által  pusztulásra  ítélt  
Föld  lakóit  ugyan  a  Yamato  meg-
menti,  de olyan kalandok  során,  hogy  
azok  már  gyermekdednek  sem  — leg-
feljebb  felnőttdedinek  —  minősíthe-
tők. 

A  játékfilmek  gyenge  mezőnye  
idén  alaposán  megkönnyítette  a  nem-
zetközi  zsűri  dolgát;  nem  volt  sok  
vita  azon,  hogy  a  nagydíjra  csupán  
a  Ganymedes  küldetés  című  NSZK  
film  érdemes.  Rainer  Erler  kétórás  



Mirhael  Rae:  Lézervető  

filmje  a  tudományos-fantasztikus  
műfaj  sok  erényét  felmutatta:  izgal-
mas  volt  és  eredeti,  különös  néző-
pontból  ábrázolt  emberi  sorsokat.  

A  nemzetközi  űrprogram  keretében  
öt  űrihajós négy  év után  érkezik  visz-
sza  a  Földre.  A  Ganymedesen  sike-
rült  fölfedezniük  valamilyen  kezdet-
leges  élet  nyomait  és  a  csoport  bio-
lógus  tagja  titokban  még  a  mentő-
láda  tartalmát  is kiüríti,  hogy  leszál-
láskor  magánál  tarthassa  a  tudomá-
nyos  értéke  miatt  mindennél  becse-
sebb  vízmintákat.  Az  űrhajósok  nem  
értik,  hogy  a  földi  irányítóközpont  
miért  nem  válaszol  jelzéseikre  —  
nem  tudják, hogy  rádiójuk  fölmond-
ta  a  szolgálatot,  de  végül  kézi  ve-
zérléssel  sikerül  leszállniuk.  Kietlen,  
elhagyott  partvidékre  érkeznek,  rek-
kenő  hőség,  embernek  semmi  nyo-
ma.  Először  megpróbálnak  várni,  
hátha  észreveszik  őket, de  mivel  élel-
mük,  vizük  fogytán,  elindulnak  a  tá-
voli  dombok  felé.  Különös  helyzet:  
az  űrkabin,  vagy  a  szkafander  tech-
nika  óvta  belsejében  a  Jupiter  hold-
ján  is  biztonságban  mozogtak,  itt,  a  
Földön  viszont  kiszolgáltatott  —  és  
igen  halandó  —  emberek,  akiknek  
vízre,  ennivalóra,  árnyékos  pihenőre  
van  szükségük,  különben  elpusztul-



Rainer  Eslcr:  
Ganymedes  küldetés  

Harley  Cockliss:  A  fénylabda  

nak.  S  a  fizikai  próbatételeknél  még  
nehezebb  a  lelki  terhelés:  mikor  is-
mét  megpillantották  'a  Földet,  vala-
mennyien  elképzelték  az  ünneplést,  
a  dicsőséget,  ami  rájuk  vár,  a  széles,  
nyitott  autókat,  amiből  boldogan  in-
tegetnek  az  éljenző  tömeg  felé.  A  
megérkezés  azonban  nem  a  vége,  ha-
nem  a  kezdete  lett  az  igazi  veszély-
nek,  megnyugvás  helyett  bizonyta-
lanságot  hozott.  A  csapatszellemet  
aláássa  a  bizalmatlanság  és  hiába  
tudják  már,  hogy  Mexikó  partvidé-
kén  vannak,  csak  néhány  napi  járó-
földre  az  autópályától  —  a  könyör-
telen  napsütés  nem  ad  ennyi  időt,  
s  végül  csak  a  biológus  jut  el  élve  
egy  kis  mexikói  faluba,  de  önkívü-
letében  már  a  Ganymedesről  szár-
mazó vízmintát  is megitta,  kiöntötte;  
küldetésük  értelme  is  megsemmisült  
és  azt  sem  tudjuk,  mi  lesz  vele  ez-
után:  nem  mérgező-e  az  emberre  az  
űr-madárlátta  folyadék,  vagy  éppen  
óriássá  válik-e  tőle?  Erler  filmje  
azért  jó  sci-fi,  mert  olyan  történetet  
mutat  be,  ami  nagyon  valószínűtlen,  
de  semmiképp  sem  lehetetlen,  s  az  
alig  hihetőt  érveinek  belső  logikája  
szerint  következetesen  végigviszi  a  

H  tragikus  befejezésig  —  sőt,  egy  ki-
csit  még  tovább  is.  
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