
Kéken vakít az ég, 
amikor a Cinecittába 
érkezem. Az amerikai 
MGM-gyér bérelte ki 
nyolc hónapra a római 
filmvárost és most a 
Ben Hurt forgatják. A 
cirkusz grandiózus épít-
kezése elkészült s a 
kvadrigák versenyeinek 
nézői zsúfolásig megtöl-
tik, várják a közelgő 
felvétel pillanatát. 
Odább a mesterséges tó 
vizében, a tengeri csata 
leendő színhelyén ha-
talmas ókori gálya rin-
gatózik. Az ú j Ben Hur 
megfilmesítésére 7 mil-
liárd lírát költenek, ál-
lítólag még egyetlenegy 
filmbe se öltek ennyi 
pénzt. A négyfogatú 
harcikocsik gigantikus 
versenyére hetvenkét 
gyönyörű paripát ido-
mítottak, látok is itt kö-
zülük jónéhányat, tü-
relmetlenül prüszkölve 
toporzékolnak. A nagy 
jelenetben tízezer em-
ber statisztál: vala-
mennyien körszakállt 
növesztettek a napi tíz-
tízezer lírás honorárium 
kedvéért. 

A rendező: William 
Wyler, aki a többi kö-

zött a Római vakációt 
is rendezte. Most az ő 
irányításával egy kis 
jelenetet forgatnak, iz-
gatott párbeszédet Ben 
Hur és Messala között. 
Az oszlopos nagyúri vil-
la udvarán ejtőernyőse-
lyemből kifeszített tető 
védi a felvételt az éles 
napsugár zavaró fényé-
től, miközben sárgás-
kékes reflektorok vilá-
gítanak s fokozzák a 
kánikulát. Ben Hurt ez-
úttal Charlton Heston 
alakítja. Fanyar arc, 
görnyedt hát, szökés 
haj, keskeny ajak. Első 
pillantásra, kissé na-
gyon is mai társasági fi-
gurának hat. A Messa-
lát játszó délceg terme-
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tű és római arcélű Ste-
phen Boyd rokonszen-
vesebb és hitelesebb Je-
lenség. A felvételt több-
ízben megszakítják, 
mert amikor repülőgép 
vagy egyéb Jármű köze-
ledik a távolból, a hang-
technikus leállítja a 
munkát. A fényképészek 
valami ú j fa j ta géppel 
dolgoznak: -Camera 65-
a neve. most alkalmaz-
zák elsőízben. A cirkusz-
ban a harckocsik verse-
nyét egyszerre hat gép-
pel veszik majd fel. 

Charlton Heston ra-
jong a szerepéért és el-
mondja, hogy nem nézte 
meg Ramon Novarro 
emlékezetes Ben Húrját, 
mert nem akart az után-
zás csábító kísértésébe 
esni. 

A Ben Hur tündöklő 
karrierje 1880-ban kez-
dődött (amikor regény-
formában jelent meg) s 
azóta többízben, színpa-
don csakúgy, mint fil-
men világsikert aratott. 
Az ú j Ben Hur forgatá-
sát karácsonyra akarják 
befejezni. Akkor majd 
kiderül, hogy az ú j vál-
tozat betetőzi-e az eddi-
gi sikereket. 
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