
Az a nemzetközi film-
válság, amely Holly-
woodból indult ki, s 
amely keresztül-kasul 
hálózza a nyugati álla-
mokat, néhány hónappal 
ezelőtt elérte Angliát is. 
A televíziósadók ver-
senyre keltek a film-
színházakkal, s műsor-
politikájukkal tönkre-
tették azokat. A BBC-
televízió például évek 
óta minden vasárnap es-
te kilenc órakor (a leg-
főbb mozilátogató idő-
ben) egy-egy RKO-fil-
met tűz a műsorára ab-
ból a száz filmből, ame-
lyet néhány esztendeje 
kötött le Amerikában. 

Ennek eredménye-
képp a mozik látogatott-
sága rohamosan csök-
kenni kezdett, s eninek 
arányában redukálódott 
a gyártás is. 

Az angol filmstúdiók 
egymásután csukták be 
kapuikat, hogy rövide-
sen ismét megnyíljanak 
mint' televíziós-stúdiók. 

Az angol közönség 
hollywoodi ízlésen ne-
velkedett, s a hollywoo-
di stílusú filmeket 
igényli. Angliában éven-
te több mint 400 ame-
rikai filmet mutatnak 

be, s az angol filmek 
mellett száznál alig több 
a más országokból be-
hozott film. Annak elle-
nére, (hogy olykor egy-
egy francia, olasz, nyu-
gatnémet, szovjet, svéd, 
magyar vagy lengyel 
film rendkívül nagy sí-
ként aratott Anglia-
szerte, ezek a sikerek 
nem tudták megtörni az 
amerikai filmek angliai 
monopóliumát, s. nem 
•befolyásolhatták tartó-
san a közönség ízlését 
sem. Az angol filmipart 
is sokban befolyásoló 
amerikai filmpolitika 
ma a szigetországi véle-
mények szerint a kö-
vetkező: 

Mammut-filmek ké-
szítése (mint például 
"80 nap alatt a világ kö-
rül*, "Tízparancsolat*) 
— amelyek mindegyike 
5—6, vagy több millió 
dollárba kerül. Ilyesfaj-
ta filmek előállítása az 
angol filmiparban lehe-
tetlen, hisz egy-egy an-
gol film összes költségei 
a hollywoodi átlagfil-
mek költségeinek egyti-
zedét is alig érik el. 

A 12—16 évesek ösz-
töneire, kalandvágyára 
és fantáziájára épített 
filmek (mint például 
"Frankenstein vissza-
tér*, "Táncoljunk Rock 
and Rollt*, "Pete Kelly 
Story* stb.), amelyek az 
amerikai gyártás 52 szá-
zalékát teszik ki. Az 
ilyesfajta filmeket 
ugyancsak nehéz Ang-
liában előállítani, mert 

Jellegzetes angliai kép. Ár-
verést hirdető tábla egy be-
zárt mozi falán. A felirat 
szerint a mozit 1957. novem-
ber 28-án zárták be — tel-

jes eladósodás miatt. 

Az -Eallng filmműtermekben 
most a BBC televízió dol-

gozik. 

az angol közönség igé-
nyesebb, minthogy min-
dent a rémületre, a ha-
zug kalandokra, vagy a 
dzsesszre építsen, amel-
lett ebben a három do-
logban az amerikaiak 
vezetnek s nincsenek 
olyan anyagi erőforrá-
sok az angol filmipar 
mögött, amelyek segít-
ségével az amerikai 
egyeduralmat e téren 
meg lehetne törni. 

A 16—30 évesek ösz-
töneire (elsősorban ne-
mi ösztöneire) épített 
filmek, amelyek az 
amerikai gyártás húsz 
százalékát teszik ki 
(mint például "A férfiak 
jobban szeretik a sző-
kéket*, "The Pajama 
Garne stb.). 

Az ilyesfajta filmek 
előállítása Angliában le-
hetetlen a szigorú cen-
zúra miatt — úgyhogy 
ezt a lehetőséget is tel-
jésen el kell vetni. 

A független, gyártók 
elenyésző számú mű-
vészfilmjei (mint pél-
dául "Marty*, "Az 
Édentől keletre*, "Ki-
kötőben* stb) — ame-
lyekhez hasonlókat 

Válságban az angol film 



A Denhami filmstúdió ma az 
amerikai légihaderő angliai 

főhadiszállása . . . 

Angliában is elő lehet 
és kell állítani. 

»Az amerikai filmmel 
ott kell harcbaszállni, 
ahol a leggyengébb — 
mondják az angol fil-
mesek. — Tanuljunk a 
keleti filmgyártásoktól, 
a szovjet, lengyel, ma-
gyar, japán és indiai 
fűmtől: foglalkozzunk 
többet a mával. A film 
csak úgy 'harcolhat si-
kerrel a televízióval is, 
ha többet, mélyebbet 
ad, mint a televízió. Al-
kossunk jobb és igazabb 
filmeket és újra meg-
telnek filmszínházaink.-
Így ír Paul Rotha, a vi-
lághírű angol filmszak-
író a The Times hasáb-
jain. 

Csakhogy ma alig van 
Angliában olyan rende-
ző, aki ezeknek a köve-
telményeknek megfelelő 
filmet tudna előállí-
tani. Ennek' okát — an-
gol lapvélemények fő-
ként abban látják, hogy 
az angol filmművészek 
jelenlegi' kiválasztási 
rendszere nem megfe-
lelő. Az egyes emberek 
elsősorban születés vagy 
.vagyoni helyzet alapján 
kerülnek 'be a filmszak-

máiba, nem tehetségük 
révén. Az angol film-
gyártás első két nemze-
déke, amely az igazán 
nagy művészeket adta, 
vagy elhunyt (mint 
Korda), vagy Amerikába 
szerződött (mint Hitch-
kock, Noel Coward és 
mások). A mai angol 
filmiparban kevés az 
igazi 'tehetség, sok a ru-
ttinüé, vagy 1 az '-olyan, 
akinek csak pénze van, 
s még a rutinja is hiá-
nyos. Ebből következik, 
hogy a legtöbb angol 
film nem lesz siker-
film, s ez természetesen 
visszahat a filmiparra, 
mely egyre bizonytala-
nabbá válik. Mélyíti a 
művészi válságot még 
az is, hogy az angol 
filmművészek szeretné-
nek mást nyújtani a kö-
zönségnek, mint Holly-
wood, de ugyanakkor 
bizonyos hollywoodi ízt 
meg kell tartaniuk, hisz 
a közönség ezt elvárja 
a hazai filmektől is. Eb-
iben a tojástáncban 
rendkívül nehéz megta-
lálni1 a túlzásoktól men-
tes helyes arányokat. 
Az írók és filmművé-
szek nem mernek a szo-
ciális kérdésekkel fog-
lalkozni, nehogy esetleg 
túlzottan baloldaliaknak 
bélyegezzék őket, ami a 
mai körülmények között 

Egy Kis vidéki mozi Pen-
zanceban a következő szö-
vegű táblát tette ki ajtaja 
elé: »Ez a népszerű kis 
mozi százaknak szerzett 
számtalan boldog órát. Em-
lékeznek? Kérdezzék meg a 
miniszterelnököt, miért kell 
becsukni? — Neki tudnia 
kell: Aztán mondják meg, 
nyitva tartható-e, ha ötven-
százalékos adót kell fizetni 
minden penny után?., fis a 
kis tábla Így szól: »Itt 
nyugszik a Penzancel Begal 
mozi, megölte az adó, „ez 
valóban véres üzlet" (Ham-

let)-. 

egyenlő a munkanélkü-
liséggel. 

(Nehezíti az angol 
filmipar helyzetét, hogy 
továbbra is fennáll az 
átcsábítás veszélye. 
Amint feltűnik egy-egy 
tehetségesebb művész, 
azt Hollywoodon, vagy 
Rómán, keresztül meg-
szerzik Amerikának. S 
mélyíti a művészi vál-
ságot végül az a tény, 
hogy egyre nehezebb 
egy-egy filmet leforgatni 
Angliában. A legnagyobb 
angol filmgyártó, J. A. 
Rank, az acélmágnás, 
a legutóbbi hónapokban 
tőkéjének javarészét ki-
vonta a filmgyártásból 
és egy televíziós közve-
títő állomás építésébe 
fektette. így a Rank-
gyár, mely évente har-
mincöt—ötven—h at.van 

filmet tudna előállítani, 
az idén csak tizenkét 
filmet készít. 

A reménytelen hely-
zetet látva, az aingol fil-
mesek egy csoportja azt 
javasolta: államosítsál? 
a filmgyártást s jelen-
tős állami szubvenció 
segítségével forgassák a 
filmeket. Ez kétségtele-
nül bizonyos megoldást 
jelentene — a javasla-
tot azonbain egyelőre 
nem fogadták el a hiva-
talos körökben. Pedig 
nem kétséges, az angol 
filmgyártás csak akkor 
tud majd talpraállni, ha 
meg tudja teremteni sa-
ját — Hollywoodtól tel-
jesen elütő — stílusát, s 
ha új, biztosabb gazda-
sági bázist tud teremteni 
magának. 
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