
HOVÁ TŰNI1 AZ ANGOL FILM? 
(Londoni filmlevél) 

Furcsán hangzik ta-
lán, de Angliába érkez-
temkor hiába kerestem 
az egykor jelentős, ten-
geren túli versenytársai-
val is megbirkózó angol 
filmet. Állításomnak né-
miképp ellentmond, hogy 
látogatásom idején a 
londoni, meg a környék-
béli filmstúdiókban tel-
jes gőzzel folytamunka: 
tizenhat újdonságot for-
gattak, további két tucat-
nyi film pedig Írország-
ban és Velencében, 
Ausztráliában és Buda-
pesten készült (nálunk, 
a Maximilian Schell 
produkciójában és ren-

dezésében készített Első 
szerelem is angol ere-
detű. legalább is itt tart-
ják nyilván!). 

Mindezt pedig abból a 
gyártási programból tu-
dom, amelyet vendéglá-
tóim, a Brit Filmiparo-
sok Szövetségének veze-
tői bocsátottak rendelke-
zésemre, s ugyanők ad-
tak tájékoztatást az an-
gol filmgyártás rendkí-
vül korlátozott lehetősé-
geiről is. 

A helyzet pontosabb 
megértéséhez és megíté-
léséhez bemutatták a 
Shepperton-i stúdiót, 
amely az angol filmgyár-
tás négy évtizedes törté-

netében gvakran játszott 
fontos szerepet. Ez a 
Londontól másfél órányi 
távolságban fekvő, tech-
nikailag szinte tökéle-
tesen felszerelt filmstú-
dió nem is annyira po-
tenciális lehetőségei ré-
vén vált jelentőssé az 
angol film elmúlt évtize-
deinek történetében, mint 
inkább mert megfelelő 
programmal, kiváló ren-
dezői- és színészgárdá-
val a mindig szorongató 
tengeren túli konkur-
renciával is fel tudták 
venni a versenyt. 

Ma viszont az a hely-
zet. hogy az angol nem-
zeti filmgyártást már 
„házon belül" igyekszik 
szorongatni, sőt — a 
pontosabb megfogalma-
zás kedvéért: — kiebru-
dálni az amerikai tőke! 
Sheppertonban két film 
forgatását is láthattam, 
egyik közülük Charles 
Jarrott rendezésében és 
az amerikai Universal 
Pictures lobogója alatt 
„hajózó". Anna ezer 
napja című újdonság, 
amely — Richard Burton 
és Genevieve Bujold 
főszereplésével —, VIII. 
Henrik uralkodásának 
néhány esztendejét va-
rázsolja vissza a stú-
dió udvarán felállí-
tott hatalmas díszle-
tek közé (egy esztendő-
vel korábban ugyanitt, 
sőt ugyanezen kulisszák 
között készült Carol Reed 
musicalja, az Oliver!). 
A másik, az Oliver 
Cromwell, Ken Hughes 
rendezésében, az ameri-
kai Columbia Pictures 
produkciójában készülő 
kosztümös film, amely az 
angol történelem egv év-

ira Fürstenberg — a HeUo 
and Goodbye főszerepében 



Rock Hudson és Sylva Kos-
clna — a Darázsfészek-ben 

századdal későbbi kor-
szakát, az I. Károly ural-
kodásának végét jelentő 
polgári forradalom győ-
zelmét idézi fel <1. Ká-
rolyt az angol filmek 
markáns egyénisége. Sir 
Alec Guinness, a film 
címszerepét pedig Ri-
chard Harris alakítja.) 

Két történelmi film 
angol rendezőkkel és 
színészekkel, mindehhez 
amerikai tőke meg az 
azzal párosuló ízlés 
csatlakozik. Ugyanígy a 
Metro Goldwyn Mayer 
angliai stúdiójában ké-
szülő új Julius Caesar-
filmet is ez az ízlés — 
és ez a tőke — határozza 
meg. Sir John Gielgud 
mellett, aki a Stuart 
Bürge rendezésében ké-

A Hello and Goodbye egyik 
Jelenele 



Sir Alec Guiness — I. Ká-
roly szerepében — a Ken 
Hughes rendezésében ké-
szülő Oliver Cromwell-ben 

szülő film címszerepét 
játssza, sok neves és va-
lóban jelentős angol szí-
nész is látható ebben a 
Shakespeare-feldolgozás-
ban, amely nyíltan és 
leplezetlenül a brutali-
tással, a naturalista 
megoldások sorozatával 
igyekszik alkalmazkodni 
a mai átlag néző — ál-
lítólagos — igényeihez, 
ahhoz az elváráshoz, 
amely a vért lehe-
tőleg patakokban öm-
lesztve, a pengék 
és tőrök villanását köz-
vetlenül az áldozat tes-
tébe fúródva óhajtja 
látni. 

Ezekben a hetekben, 
mintha túlságosan is 
sok időt és energiát fe-
csérelnének Angliában a 
klasszikus művek por-
talanítására, újrafelfe-
dezésére. Hamarjában 
csak néhány cím a ké-
szülőfélben levő filmek 
listájáról: Delbert Mann. 
a Marty és a Legény-



búcsú Oscar -d í i as pen- Charlton Heston, Sir John Gielgud és JUJ Bennett — a 
1 Julius Caesar egyik jelenetében 

dezoje Dickens regenye-
nek, a Copper field Dá-
md-nak filmváltozatát törő az albérlőm című kísérli Laurence Olivier 
készíti, olyan színészek- mulatságos grandguig- 1948-as bravúrját, vagyis 
kel, mint Ralph Ri- nolból ismerünk, most címszereplője és egyben 
chardson. Laurence Oli- egy történelmi grandgu- rendezője is lesz az új 
vier és Michael Red- ignolt készít — Stuart Hamlet-filmek, 
grave; Laurence Olivier Máriáról — Mia Farrow ^ a z olvasó nyilván 
egyébként hosszú idő és Oliver Reed főszerep- a r r a i s kíváncsi, hogy a 
után újból rendez, a lésével. Ezzel persze még történelmi filmek mel-
sheppentoni stúdió egyik mindig nem merültek lett mi Íven más téma-
mű termében a Három ki a történelmi és adop- körből várhatók megle-
nőuér-t, a Csehov-drá- tált filmek. Michael petések vagy szeré-
ma filmváltozatát készíti Langham például ezek- nyebben — viszonylag jó 
az angol Nemzeti Szín- ben a hetekben eredeti filmek a következő idő-
ház együttesének közre- helyszínen, a lagúnák szakban? 
működésével. városában forgatja Peter f j gy tűnik, hogy a má-

Alexander Mackend- OToole-al a címsze- sodik világháború befe-
rick akit nálunk a Be- repben A velencei kai- jezésének negyedszáza-

mór-t és szó van arról is, dos évfordulójára, a 
Ar Oliver cromwrt. egyik Richard Harris egy fasiszta Németország 

jelenete írországi studjoban meg- feletti győzelem unne-



Sylva Koscina jis ttock 
Hudson — a Guy Hamilton 
rendezésében készüld Da-

rázsfészek főszereplői 

pére Angliában is jóné-
hány háborús film ké-
szül, sőt egyiket-másikat 
már be is mutatták kö-
zülük. Jó példa erre — 
példátlan bukása elle-
nére is! — az a minden 
eddiginél nagyobb sza-
bású és ezzel párhuza-
mosan az unalom öt meg 
tíz perceit negyed, sőt 
fél órákra fokozó film, 
amelyet a James Bond-
filmek producere. Harry 
Saltzmann — ahogyan 
az egyik angol lap írta: 
— „zúdított" a nézők 
nyakába. Ez az angliai 
légicsatát felelevenítő 
film (főszerepeit egyéb-
ként olyan világsztárok 
játsszák, mint Harry 
Andrews, Trevor Ho-
ward. Curt Jurgens, 
Kenneth More, Laurence 
Olivier, Christopher 
Plummer, Michael Red-
grave, ők azonban csu-
pán másodpercekre vil-
lantják fel jellegzetes 
arcélüket, némelyikük-
nek egy-két mondatos 
szerep jutott csupán) ne-
gyedórás légi-ütközetei-
vel inkább operatőri — 
meg trükkmester!! — 

bravúr, mint izgalmas 
és jelentős művészi tel-
jesítmény. 

Guy Hamilton filmjét 
már bemutatták, a fia-
tal Phil Karlson rendezé-
sében készült Darázsfé-
szek viszont csák ezután 
kerül majd a közönség 
elé. Ebben a filmben is 
egy második világhábo-
rús történet körvonalai 
rajzolódnak ki, szín-
hely: egy olasz városka, 
amelyet — miután lakóit 
kivégezték — földig le-
rombolnak a nácik. Ti-
zenkét gyermeknek 
azonban sikerült ebből 
a pokolból megmenekül-
nie, akik a hegyekbe, az 
olasz partizánok és az 
amerikai ejtőernyősök 
előre kijelölt találkozási 
pontjára vetődnek. Az ő 
kalandjaik sorozatát mu-
tatja be a film. amely-
ben egy német orvos-
nő szerepét Sylva Kos-
cina. egy amerikai ej-
tőernyősét pedig Rock 
Hudson játssza. 

Még tovább és a még 
„civilebb" filmek közt 
tallózva kiemelném Fred 
Zinnemann újdonságát. 

a Férfi sors-ot; Joseph 
Losey (akinek Baleset 
című filmjét nemrégiben 
láthattuk a Filmmúze-
umban) Spanyolország-
ban készülő Ember a tá-
jon című alkotását Ro-
bert Shaw-val és Mal-
colm McDowell-al a fő-
szerepben, és Ronald 
Neame Hello and Good-
bye című mulatságos 
vígjátékát. 

Visszakanyarodva a 
kiindulóponthoz: ez te-
hát a helyzet az angol 
filmgyártásban. Lindsay 
Anderson, Tony Richard-
son és az angol film 
többi „fenegyerekének" 
nevével nem találkoztam 
a stúdiókban, mintaho-
gyan a legégetőbb mai 
társadalmi kérdések, ko-
runk izgalmas problémái 
is kiszorultak Shepper-
tonból meg a többi film-
gyárból is. Lehet, hogy 
ez csupán kitérő, ven-
déglátóim szerint is „bi-
zonytalan ideig tartó" 
szünet, hogy a mélyből 
újból előbukkanjon egy 
— vagy több — olyan 
film, mint Anderson idei 
cannesi remeke, a Ha . . 

Feltéve természetesen 
— ha akad még a Szi-
getországban tőkés vál-
lalkozó, aki hajlandó 
lenne finanszírozni a 
ma már csillagászati 
összegekre rúgó gyártá-
si költségeket, amelye-
ket — minden ok meg-
van feltételezni! — ép-
pen az amerikai cégek 
srófolnak felfelé, hogy a 
versenyt ilymódon is szű-
kítsék, kikapcsolják a 
vetélytársakat és bizto-
sítsák korlátlan uralmu-
kat az angol filmstúdiók 
és általában az angol 
filmgyártás felett. 

IlANOS TÍBOR 


