NINA H I B BI N :

Jl&ndjú iii liLwiL&aíL
Hős vagy áruló, humanista, vagy iközönséges csaló T. E. Lawrence
ezredes, angol tudós és
katona, az első világháború legendás al'akja?
Az eilmúlt negyven esztendő során számos történésznek, regényírónak,
színpadi szerzőnek okozott gondot ez a kérdés,
Történetét most újra feldolgozták, ezúttal egy
négyórás, látványos film
ben.
',
A film csodálatos. A
sivatagi jelenetek oly
mámorítóan.
szépek,
hogy az ember kezd
megérteni valamit abból
a
varázslatból,
mellyel e t á j
Law-

rencere magára is hatott,
Az arabok és törökök
összeütközései színesek,
izgalmasak, kegyetlenek,
s nem hatnak pusztán
értelmetlen
mészárlásnak. E jelenetek során
újra feltűnik e mondvacsinált rejtély: Lawrence. Látjuk, mint valóságos hőst, csakúgy,
mint egy könnyű győzelem után a riporterek
fényképezőgépeinek kereszttüzében
tetszelgő
hamis pozőrt. A film
bemutatja, amint tilitakőzik a sivatagi háborúk kegyetlenkedései ellen, és azt is, amikor
rajtakapja
önmagát
azon, hogy telhetetlen

örömet lel a kegyetlenkedésekben és véron- •
tásban.
Lawrence szerepét .a
törekvő fiatal O'Toole
játssza kitűnően, érzékeltetve az alak ellentmondásokkal terhes jellemét. A hatásos szereplőlistán
találjuk a
kiváló angol jellemszínész, Alec GuLness és
az amerikai
Anthony
Quinn nevét is. De a
legjobb alakítást egy
hazájában eddig ismerétién
arab
színész,
Omar Shariff nyújtja
egy méltóságteljes és
vadul
büszke
arab
törzsfőnök- szerepében.
A londoni premieren
megjelent a film amerikai producere, a szerenesés, sima és nyájas
modorú Sam Spiegel is.
Érezhető
büszkeséggel
beszélt a -remek f.<-

Robert Aldrich: -Sodorna és Goraorra-

Táncjelenet a - N y á r i vakáció—ból

gás«-ról, melyet Lawrence
önéletrajza,
a
"Büszkeség hét pillére"
filmjogainak megvásárlásával csinált. A jogokat Lawrence öccsétől
szerezte meg, aki eddig
minden ajánlatot elutasított. David Lean, a
film magas, vékony angol rendezője elmondta,
hogy miképpen alkalmazták a könyvet filmre. "Ha az egész könyvet
megfilmesítettük
volna, akkor produkciónk huszonnégy órát
tartana" — mondta. —
"Ki
kellett emelnünk
bizonyos
jeleneteket,
másokat meg kitaláltunk, amelyek a valóságban nem történtek
meg ugyan, de reméljük, hogy a "hősről" alkotott kép egészén belül igaznak hatnak. Remélem — tette hozzá —,
hogy sikerült egy kivételes egyéniségű hőst
teremtenünk."

Stílusában nagyon eltérő, de a maga műfajában épp ily szórakoztató a háromórás amerikai "Jumbó", a tündérmesék
romantikus
bájával elmondott, elbűvölően
lágy, színes
cirkuszfilm. A főszerepet a népszerű amerikai
énekes színésznő,
Doris Day játssza. A
vidámságot az amerikai
filmgyártás két
híres •
-•nagy öregje" biztosítja: Jimmy Durante, a
nagy orrú, reszelő hangú komédiás és partnere, a nagyszájú Martha Raye.
Ennek
az
elbűvölő
filmnek amerikai producere, Joe Pasternak a
film premierjére Londonba
érkezett.
Joe
Pasternak Szilágy-Somlyón született. Magvarországon tanult, és 1921ben ment Amerikába.
Mint sok más magyar
kivándorló, ő is mindKétségkívül
"kivéte- járt a filmipar iránt
érdeklődött. A harminles" filmet alkottak.
Lauri Peters és Cliff Richard a - N y á r i vakácló«-ban

cas években már filmeket készített Amerikában és Magyarországon
is, de 1936 óta az újvilágban forgatta kiemelkedő és népszerű filmjeit. Szülőföldje iránt
változatlanul
mély és
őszinte vonzalmat érez,
rendszeres olvasója a
"Filmvilágának,
és
örült, amikor megtudta,
hogy e lap számára is
dolgozom. "Vágyom újra

látni Magyarországot- —
mondta — -és remélem,
hogy 1963 során eljutok
szülőhazámba.
Szeretnék egy koprodukciót
létrehozni
a
magyar
filmiparral. Van egy ötletem, amely témáját
egy régi történetből meríti. Címe a -Cigányok
királya- lenne, és a főszerepet a szintén magyar származású Tonv
Curtisnek szánom.Mint a fenti példák
is mutatják, az angol és
amerikai filmek egyre
hosszabbak lesznek, de
ez nem jelenti egyúttal
a színvonal emelkedését
is. - H a t a r i - szintén egy
nagyon hosszú amerikai
film, melyet zömében
tanganyikai
külsőkben
forgattak. V A főszerep-

ben John Wayne az
amerikai sztár, de a szereposztásban
számos
európai és latin-amerikai ország képviselteti
magát.
A film maga
egy
könnyű vígjáték afrikai
vadászok egy csoportjáról, akik vadállatokat
ejtenek csapdába, és adnak el állatkertek részére. A filmet alkotóik izgalmasnak és szórakoztatónak
szánták,
de nem lett az. Szemmel/
látható, hogy Howard
Hawks, a rendező nem
ismeri az állatok életét,
és nem is rokonszenvez velük. A film tisztán üzleti szempontok
alapján készült, a jól
bevált recept szerint a
-nemzetközi- piac szá-

mára. Minden igényt ki
akar elégíteni, de egyet
sem tud.
Az
Olaszországban,
angol—amerikai
koprodukcióban
készített
-Sodorna és Gomorra- a
legújabb bibliai témájú
látványosság. Ez a film
is fél szemmel a nemzetközi piacra kacsingat,
ezért
szereplőgárdája
-nemzetközi- összetételű, és pontosan követi
az eddig elkészített biblikus filmek receptjét.
A történetnek nagyon
kevés köze van az eredeti legendához, elmerül a vérben, szadizmusban,
kegyetlenkedésben.
A nagy nemzetközi
látványosságoktól
forduljunk a mérsékeltebb

Lawrence arabnak öltözve
(Peter O'Toole)

angol vígjátékok felé,
bár az utóbbi időben
ezek sem a legsikerültebbek. "A kávédaráló"
című rutinos komédia
főszereplője egy repülőgéptervező, akinek érdeklődését inkább a régi
típusú
gőzmozdonyok
kötik le. "Tengerészek
leszünk" címmel három
újonc matrózról készítettek filmet, akik mindenféle bajba keverednek — ezt a témát az
angol filmgyártás már
alaposan és többször is
kimerítette.
Az utóbbi idők legjobb humoros filmje az
utolsó Norman Wisdom
komédia. Norman Wisdomot az utóbbi időben
nem kényeztették el jó
forgatókönyvekkel, de a
"Nyomon" című filmjében jobb formában
van, és a filmben sokkal
több az ötlet, mint a
múltban volt.
Egy kisembert játsz k,
akinek egyetlen vágya,
hogy csatlakozhasson a
rendőrséghez, de ehhez

termete
túl alacsony.
Élete nagy lehetőségéhez akkor érkezik el,
amikor a rendőrségnek
szüksége van valakire,
aki
megszemélyesítene
egy divatos női fodrászt,
akit bűnös tevékenységgel gyanúsítanak, hogv
ily módon szerezzenek
ellene
bizonyítékot.

Norman hajszálnyira hasonlít a fodrászra, tehát őt választják. A hasonlatosság már azért
sem
meglepő,
mert
mindkét
szerepet
ő
játssza a filmben.
"Sok levelet kapok a
magyar
mozilátogatóktól — mondta Norman
a sajtóvetítés után —,
és mindig örülök, ha felőlük hallok. Remek dolog tudni azt, hogy a
humor átléphet a nyelvi akadályokon.
A "Nyári
vakáció"
vidám, eleven és fiatalos zenés film egy csoport londoni autóbuszvezetőről és kalauzról
szól, akik szabadságukat
egy
átalakított
autóbusszal Európában töltik. A film sztárja a
kamaszok bálványa, a
népszerű énekes: Cliff
Richard.
Fordította:
Kárpáti György
Charles

Walters filmje, a
"Jumbo«

