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Első pillantásra sajá- paradoxonként hat, hogy angol film címével ki-
tosnak tűnhet tudósítá- az Angol Filmakadémiá- tüntetett alkotása a 
sunk címe, sőt egyene- nak 1967-ben a legjobb Minden idők embere-
sen holmi elírás gyanú-
ját keltheti az olvasó-
ban. Pedig így igaz, az 
amerikai filmgyártás je-
lentős része és, ami ta-
lán még ennél is fonto-
sabb, bizonyos értelem-
ben színe-java Angliá-
ban készül, és nem tú-
loznak azok, akik kép-
letesen azt hangoztatják, 
hogy Hollywood átköl-
tözött Londonba. Ugyan-
akkor a most közzétett 
adatott szerint 1967-ben 
az angol filmgyártásba 
befektetett tőke 90%-a 
amerikai pénz volt 
(szemben az 1966-os 
75%-kal) és olyan jel-
legzetesen, világszerte az 
angol filmművészet 
csúcseredményeiként el-
könyvelt „angol filmek", 
mint a Tom Jones és a 
Nagyítás amerikai gyá-
rak produkciójában ké-
szültek. Sőt valóságos 

Róbert F reeman: Az érint-
hetők 

Rita Tushingham a Világi 
jő szórakozás című zenés 

vígjátékban 



Az érinthetők 

nek rendezője az ame-
rikai Ered Zinneman, 
előállítója pedig a holly-
woodi Columbia Pic-
tures volt. 

Ezek után nem hatnak 
meglepetésként azok a 
méltatlankodó szavak, 
amelyek Lord Willis ré-
széről hangzottak el az 
angol parlamentben: „A 
mi filmjeink az angol 
nemzeti lobogó alatt ha-
józnak saját vizeinken. 
Mihelyt azonban távo-
labbi tengerekre evez-
nek, levonják a brit 
zászlót és az árbocra a 
csillagos-sávos amerikai 
lobogó kerül." A prob-
lémát egy másik oldal-
ról világítja meg az 
amerikai Twentieth 
Century Fox producere, 
a hollywoodi Loughlin, 
aki így jellemzi a hely-
zetet: „Angliában meg-
van minden adottság, 



amire az amerikai film-
nek szüksége van. Ideá-
lis a földrajzi fekvése, 
nincsenek nyelvi prob-
lémák, a színészek és 
rendezők tehetsége kie-
melkedő. Az embernek 
nem kell látnoki képes-
ségekkel rendelkeznie, 
hogy megjövendölje az 
elkövetkező esztendők-
ben London lesz a nem-
zetközi filmgyártás köz-
ponjta." 

Loughlin egyébként 
ezt a nyilatkozatot abból 
az alkalomból tette, 
hogy egy új, nagy becs-
vágyú angol filmnek, a 
Joanna-nak a forgatásá-
hoz szerezte meg az 
amerikai tőkét. A film 
rendezője az angol Mike 

Jelenet A riporterek gyön-
gye című Norman Wisdom 

filmből 



Raquel Welch és Róbert 
Wagner A legnagyobb svl-
hák című, Ken Annakin 

filmben 

Sarne, angol a technikai 
személyzet is, meg né-
hány színész, de a sze-
replők listáján találko-
zunk német, dél-afrikai-
akkal, jamaicaiakkal és 
minden fa j ta nemzetisé-
gűekkel. Az amerikai 
producer „tapintatosan" 
csak a földrajzi, nyelvi, 
művészi előnyöket emel-
te ki, de diszkréten 
hallgatott az „anyagi 
ösztönzőkről". Angliában 
egy film előállításának 
költségei lényegesebben 
alacsonyabbak, mint 
Amerikában, ezenkívül 
pedig — s ez valósággal 
groteszk tréfának hat — 
az amerikai pénzzel ké-
szült és Hollywoodnak 
óriási profitot biztosító 
Angliában forgatott fil-
mek „angol alkotások" 
még angol állami anyagi 
támogatásban is része-
sülnek. Így kapott pél-
dául egymillió dolláros 

Jelenet Fred z inneman 
Egv ember az örökkévaló-

ságért d m ü fi lmjéből _ 



Geraldine Chaplin az Ide-
gen a házban című film 

egyik jelenetében 

angol állami támogatást 
a Tom Jones és másfél-
kétmillió dolláros támo-
gatást az ugyancsak an-
gol filmeknek számító 
James Bond sorozat egy-
egy darabja. 

London tehát amerikai 
kezdeményezésre válhat 
a nyugati világ nemzet-
közi filmcentrumává. A 
filmtermelésbe történő 
90%-os amerikai beru-
házás pedig gyakorlati-
lag azt jelenti, hogy 
mostantól kezdve min-
den jelentősebb „angol 
film" valóban csupán 
címében és művészeti, 
valamint technikai gar-
nitúrájában többé-ke-
vésbé angol, ténylege-
sen azonban az ameri-
kai filmgyártás terméke. 
Egyértelműen tűnik ez 

George Segal és Senta Ber-
ger A Quiller-emlékirat cí-
mű, Michael Anderson film-

ben 



Rita Tushingham a Világi 
jó szórakozás-ban 

ki, ha csak futó pillan-
tást vetünk az idén ta-
vasszal bemutatásra ke-
rülő angol művekre. Így 
például: a Világi jó szó-
rakozás című zenés víg-
játékot Desmond Davis 
rendezte, főszereplői 
Lynn Redgrave és Rita 
Tusingham. Gyártója a 
hollywoodi Paramount 
cég. A Megkerüljük az 
eperfát című ú j angol 
filmet a United Artists 
amerikai cég gyártja. 
Ugyancsak amerikai 
filmgyárak megbízásá-
ból készült Róbert Free-
man ú j filmje: Az érint-
hetők, és Tommy Steele 
musicalje A legboldo-
gabb milliomos. 

Cseppet sem lehet cso-
dálkozni azon, hogy az 
angol filmnek ezt a „fel-
törését" és a Londonnak 
Loughlin által megjö-
vendölt ilyesfajta kétes 

Jacqueiine Bisset és Ml-
chael Sarazzln A legna-
gyobb svihák cfmű filmben 

dicsőségét művészi kö-
rökben fokozódó nyug-
talansággal szemlélik. 
Hiszen nyilvánvaló, 
hogy az így előállított 
angol filmek rohamosan 
elveszítik éppen azt a 
sajátos, egyéni, eredeti 
angol ízüket, amelyei az 
utóbbi esztendőkben a 
nemzetközi filmgyártás 
élvonalába törtek. Érde-
kes azonban, hogy aggo-
dalom csendül ki az üz-
leti körök hangjából is. 
A Nemzeti Film-Pénz-
ügyi Intézet igazgatója 
ezt a nyugtalanságot így 
fejezte ki: „A jelenlegi 
helyzet senkit sem elé-
gíthet ki. Mert nemcsak 
az bosszant bennünket, 
hogy az angol tehetség 
Amerika számára hajt 
profitot, hanem ezentúl 
épp a legutóbbi hónapok 
eseményei figyelmeztet-
tek arra, hogy a dollár, 
az amerikai beruházás 
nem olyan szilárd alap, 
amelyre bármely nem-
zeti termelési ágat épí-
teni lehetne." 

Hadd fejezzük be tu-
dósításunkat a konzer-
vatív The Illustrated 
London News tanulmá-
nyának végső konklú-
ziójával: „Londonban 
ma talán több jó film 
készül, mint a világ más 
fővárosaiban. Kapacitá-
sunk 100%-ig kihasznált, 
színészeink, rendezőink 
sorra nyerik a legrango-
sabb nemzetközi elisme-
réseket, s mi valahogy 
mégsem tudunk szívből 
örülni ennek a siker-
nek". 


