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2 and oni levél 
Két évvel ezelőtt, 

amikor a -Szombat este 
és vasárnap reggel" cí-
mű filmről írtam a 
Filmvilágban, cikkem-
ben feltettem a kérdést: 
fordulópontot jelent-e 
ez a film az angol film-
gyártásban? Ma erre a 
kérdésre már határo-
zott -igen"-nel válaszol-
hatunk. Bár az angol 
filmek többsége még 
ma is a szenzációhajhá-
szás és a hamis ragyo-
gás bevételt biztosító 
receptje szerint készül, 
a -Szombat este . . .« si-
kere új utat nyitott a 
kisebbség számára, mely 
hátat fordít a kommersz 
filmek álértékeinek és 
becsületesebb célokat 

tűz maga elé. Ennek az 
irányzatnak jellegzetes 
filmjei a mai angol if-
júság problémáihoz pró-
bálnak közel kerülni a 
maguk kemény realiz-
musával és gyakran erős 
társadalmi kritikájuk-
kal is, bár az új filmek 
közül néhány nem a 
modern életet ábrázolja. 
Az irodalom nagy klasz-
szikusainak műveit al-
kalmazzák vászonra, de 
olyan őszinteséggel és 
valósághűséggel, mely 
a múltban nem lett vol-
na lehetséges. 

E filmek közül ki-
emelkedik Tony Ri-
chardson -Tom Jones"-a, 
melynek londoni bemu-
tatója július elején volt, 

de azóta is naponta 
nagy tömegeket vonz a 
mozikba. A film Henrv 
Fielding, XVIII. száza-
di író műve alapján ké-
szült, akit sokan az an-
gol regények -atyjának" 
tartanak. A film szati-
rikus módon dolgozza 
fel Tom Jones szerelmi 
kalandjait, aki eredeti 
-ellen-hős", különféle 
bajokba keveredik a 
szépnemhez való nagy-
fokú vonzódása miatt. 
Szerencsés választás 
volt a szövegkönyv meg-
írására a fiatal színmű-
írót: John Osborne-t 
felkérni, aki a mai an-
gol színpadon a -dühös 
ifjúság- fogalmát meg-
teremtette. Gazdag és 
erőteljes stílusa nagyon 
illik -az angol regény-
irodalom atyjának* vér-
bő mondataihoz. 

Albert Finney, a 
-Szombat este és va-

Margaret Rutherford, az -Egér a 
Iholdon- című filmben, amely az 
-Ordító egér- folytatása. Rendezte: 

Dick Lester 



sárnap reggel- hőse ala-
kítja a címszerepet, 
mellette kitűnő színé-
szek keltik életre a töb-
bi szerepeket is: a vö-
rös arcú lovagok, ter-
metes menyecskék, kép-
mutató városi hölgyek, 
gonosz kocsmárosok, 
felszarvazott férjek és 
kikapós asszonyaik hosz-
szú sorát. 

Richardson és Osbor-
ne kitűnő megoldást ta-
láltak a régi irodalmi 
forma filmnyelvre való 
átültetésére: használnak 
gyorsítást, lassított fel-
vételeket, merevített ké-
peket, némafilm techni-
kát és még egy sor más 
hasonló filmtrükköt, 
hogy -elidegenítsék- a 
nézőket és elérjék azt a 
szatirikus hatást, me-
lyet az eredeti műben 
a roppant szellemes fe-
jezetek képviselnek. E 
célt szolgálják a szerep-
lőknek a kamerával és 
a közönséggel való köz-
vetlen monológjai is. 
Valami így is elvész 
ugyan a regény társa-
dalmi szatírájából, de 
szerencsére a filmen is 
megmaradnak az eleven 
társadalmi kontrasztok. 
A -Tom Jones- valóban 
a legszínesebb, legele-
venebb és legbecsülete-
sebb komédia, amit az 
angol mozikban hosszú 
idők óta láttunk. 

Ugyanakkor, ennél 
alacsonyabb színvona-
lon, tovább árad az an-
gol komédiák és film-
drámák megszokott tö-
mege. Hogy csak muta-
tóba néhányat említsek: 
Graham Scott filmje: a 
-Keserű gyümölcs- Ja-
net Munroval, Val 
Guest: -Nyolcvanezer 

-Most élj, később fizetsz-
— J»y Lewis filmje 

gyanúsított-, Ken Anna-
kin: -A kikapós hölgy-
Stanley Baxterral, Jay 
Lewis: -Most élj, később 
fizetsz« June Ritchievel, 
aki a -Koldusopera- új 
változatában Polly sze-
repét játszotta, Cliff 
Owen: -A törvény rossz 
mérlege- Peter Sellers-
sel. Egyébként Sellers-
sel elkészült az -Ordító 
egér- folytatása, -Az 
egér a holdon-. Ebben 
az új filmben az ap-
rócska ruritániai Fen-
wick hercegség, mely 
-valahol Európában-
fekszik, megint a világ-
politikai események kö-
zéppontjába kerül, ez 
alkalommal a nemzetkö-
zi segítségnyújtás prob-
lémájával kapcsolatban. 

Peter Sellers, aki az 
-Ordító egér—ben öt 
szerepet is játszott — 
ebben a filmben kevés-
bé szórakoztató. A film 
maga is eléggé lehango-
ló. De van benne né-
hány nagyon mulatsá-
gos jelenet, melyeket 
elsősorban Margaret 
Rutherford ötletgazdag 

komédlázása segít siker-
re az idős hercegnő sze-
repében, akinek fogalma 
sincs arról, hogy mi 
történik körülötte. 

Margaret Rutherford, 
aki épp most ünnepelte 
nyolcvanadik születés-
napját, új szerepkört 
vállalt. Egy Agatha 
Christie-filmsorozat két 
darabjában játszott Miss 
Marple szerepében, aki 
egy öreg falusi pletyka-
fészek, de mint amatőr 
nyomozó, állandóan túl 
jár a bűnözők és rend-
őrök eszén egyaránt. A 
-Gyilkosság a lóverse-
nyen- című filmben fér-
jével, Stringer Davis-
sel játszik együtt, aki 
szégyenlős és visszahú-
zódó segédnyomozóját 
alakítja. Margareft Ru-
therford egyike a legjobb 
komikus színésznőink-
nek. Céltudatos és hatá-
rozott jellemű nő. -Gyű-
lölöm a bűnt és a szen-
zációhajhászást- — 
mondta nekem — -és 
sokáig haboztam, mi-
előtt elvállaltam Miss 
Marple szerepét. Inkább 



olyan filmekben szere-
tek játszani, melyeknek 
általánosabb emberi 
mondanivalójuk van. De 
hiszem és remélem, hogy 
sikerült e film bűnügyi 
jellegét kellemes és ár-
talmatlan komédiává 
változtatni-. 

A Norman Wisdom-
filmek stílusában készült 
-A kasszafúró«-ban egy 
másik népszerű, apró-
termetű komédiás, a pu-
fókarcú Charlie Drake 
játszik, aki hírnevét a 
televízióban alapozta 
meg. A történet egy la-
katosmesterről szól, aki-
nek nagy gyakorlata van 
különféle zárak feltöré-
sében és mindig kész 
arra, hogy segítségére 
siessen azoknak, akik 
be- vagy kizárták magu-
kat. Egyszerű, hiszékeny 
és becsületes lévén, aka-
ratlan áldozata lesz egy 
betörőbandának, akik 
mindenféle kitalált tör-
ténettel ráveszik a laka-
tost arra, hogy kinyissa 
az éppen kirabolandó 
lakást, és amikor a rend-
őrség megérkezik, őt 
hagyják ott egyedül a 

bajban. Börtönbe be, 
börtönből ki, tulajdon-
képpen sohasem tudja, 
hogy miért, kemény va-
gány hírébe kerül és az 
alvilág legelső bűnözői 
keresik fel tanácsaiért. 

Charlie Drake az igazi 
"kisember- jellemével 
rendelkezik, de akárcsak 
Norman Wisdom, nem 
tudja, hol kell határt 
szabnia komédiázásá-
nak. Minden poént túl-
játszik, és ezért a sze-

Norman Wisdom és Jennifer 
Jayne — Bobért Asber 
"Szolgálati úton- eimű film-

jében 



Tony Richardson filmet 
készített Henry Fielding 
-Tom Jones- című regé-
nyéből. A forgatókönyvet 

John Osborne Irta 

Jelenet Gerald Thomas 
-Vasszűz- című filmjéből 

(Fordította: Kdrpdfí György) 

egyre csak rosszabbá 
vált. Űj filmjük nagyon 
szomorú hanyatlását 
mutatja annak a két 
filmrendezőnek, akiket 
valamikor a legjobb víg-
játékrendezőknek tar-
tottak Angliában. 

Az amerikai filmek 
közül leginkább az ú j 
Stanley Kramer filmet, 
az -Ez a bolond, bolond, 
bolond világ—ot vártuk. 
Ebben a vígjátékban 
Kramer új oldaláról 
mutatkozik be. Eddig 

rep lassan, de folyama- vérek, John és Roy ren- k o r u " k p™*léZ 
tosan kicsúszik kezei kö- dezték, akiknek másik m a i r ó 1 készített kituno 
zül. Mivel ez csak máso- munkája, a -Diplomá- filmjeiről volt ismert, 
dik filmje, tehetsége a cia, oh!- a magyar mozi- m i n t p é l d * u l a z a t o , m : 
jövő számára még sokat, látogatók körében is jól e l l e n e s ~ >>Az u t . o l s ó 

ígér. -A kasszafúró- ismert. Bár ez utóbbi p a r t ~ a b°szorkany-
bőhumorú komédiás film nagyon sikeres és ü l d o z é s ellenes -Aki sze-
stílusával ellentétben, a szórakoztató vígjáték l e t v e t " ' e s a n a c l e l l e n e s 

-Fent az egekben- bűnös volt, már magában hor- -Nürnbergi per-. Ez az 
cinizmusa az angol víg- dozta annak a káros e l s ő amerikai vígjáték, 
játékok legrosszabb humornak nyomait, mely m e l y e t c i n e r a m a r e n d " 
irányzatát képviseli. A a Boulting-fivérek min- szerben készítettek. Kra-
filmet a Boulüng test- den későbbi filmjében mer hazatérőben Moszk-

vából, ahol a fesztivál 
zsűrijének tagja volt, 
Londonban elmondta ne-
kem, hogy a filmben 
több, mint ötven jól 
ismert komikus játszik, 
köztük olyanok is, akik 
még a némafilmek sztár-
jai voltak. A filmművé-
szet kitűnő veteránja, 
Spencer Tracy, aki a 
-Nürnbergi per—i>en a 
bírót játszotta, alakítja 
a film főszerepét. 


