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NINA H I B BI N : örömet lel a kegyetlen-

kedésekben és véron- • 
tásban. 

Lawrence szerepét .a 
törekvő fiatal O'Toole 
játssza kitűnően, érzé-

Hős vagy áruló, hu- rencere magára is hatott, keltetve az alak ellent-
manista, vagy iközönsé- Az arabok és törökök mondásokkal terhes jel-
ges csaló T. E. Lawrence összeütközései színesek, lemét. A hatásos sze-
ezredes, angol tudós és izgalmasak, kegyetlenek, replőlistán találjuk a 
katona, az első világhá- s nem hatnak pusztán kiváló angol jellemszí-
ború legendás al'akja? értelmetlen mészárlás- nész, Alec GuLness és 
Az eilmúlt negyven esz- nak. E jelenetek során az amerikai Anthony 
tendő során számos tör- újra feltűnik e mond- Quinn nevét is. De a 
ténésznek, regényírónak, vacsinált rejtély: Law- legjobb alakítást egy 
színpadi szerzőnek oko- rence. Látjuk, mint va- hazájában eddig isme-
zott gondot ez a kérdés, lóságos hőst, csakúgy, rétién arab színész, 
Történetét most újra fel- mint egy könnyű győ- Omar Shariff nyújt ja 
dolgozták, ezúttal egy zelem után a riporterek egy méltóságteljes és 
négyórás, látványos film fényképezőgépeinek ke- vadul büszke arab 
ben. ', reszttüzében tetszelgő törzsfőnök- szerepében. 

A film csodálatos. A hamis pozőrt. A film A londoni premieren 
sivatagi jelenetek oly bemutatja, amint tilita- megjelent a film ameri-
mámorítóan. szépek, kőzik a sivatagi hábo- kai producere, a szeren-
hogy az ember kezd rúk kegyetlenkedései el- esés, sima és nyájas 
megérteni valamit ab- len, és azt is, amikor modorú Sam Spiegel is. 
ból a varázslatból, raj takapja önmagát Érezhető büszkeséggel 
mellyel e tá j Law- azon, hogy telhetetlen beszélt a -remek f.<-

Robert Aldrich: -Sodorna és Goraorra-



Táncjelenet a -Nyár i vakáció—ból 

gás«-ról, melyet Law-
rence önéletrajza, a 
"Büszkeség hét pillére" 
filmjogainak megvásár-
lásával csinált. A jogo-
kat Lawrence öccsétől 
szerezte meg, aki eddig 
minden ajánlatot eluta-
sított. David Lean, a 
film magas, vékony an-
gol rendezője elmondta, 
hogy miképpen alkal-
mazták a könyvet film-
re. "Ha az egész köny-
vet megfilmesítettük 
volna, akkor produk-
ciónk huszonnégy órát 
tartana" — mondta. — 
"Ki kellett emelnünk 
bizonyos jeleneteket, 
másokat meg kitalál-
tunk, amelyek a való-
ságban nem történtek 
meg ugyan, de remél-
jük, hogy a "hősről" al-
kotott kép egészén be-
lül igaznak hatnak. Re-
mélem — tette hozzá —, 
hogy sikerült egy kivé-
teles egyéniségű hőst 
teremtenünk." 

Kétségkívül "kivéte-
les" filmet alkottak. 

Stílusában nagyon el-
térő, de a maga műfa-
jában épp ily szórakoz-
tató a háromórás ame-
rikai "Jumbó", a tün-
dérmesék romantikus 
bájával elmondott, el-
bűvölően lágy, színes 
cirkuszfilm. A főszere-
pet a népszerű ameri-
kai énekes színésznő, 
Doris Day játssza. A 
vidámságot az amerikai 
filmgyártás két híres • 
-•nagy öregje" biztosít-
ja: Jimmy Durante, a 
nagy orrú, reszelő han-
gú komédiás és part-
nere, a nagyszájú Mart-
ha Raye. 

Ennek az elbűvölő 
filmnek amerikai pro-
ducere, Joe Pasternak a 
film premierjére Lon-
donba érkezett. Joe 
Pasternak Szilágy-Som-
lyón született. Magvar-
országon tanult, és 1921-
ben ment Amerikába. 
Mint sok más magyar 
kivándorló, ő is mind-
járt a filmipar iránt 
érdeklődött. A harmin-

cas években már filme-
ket készített Ameriká-
ban és Magyarországon 
is, de 1936 óta az újvi-
lágban forgatta kiemel-
kedő és népszerű film-
jeit. Szülőföldje iránt 
változatlanul mély és 
őszinte vonzalmat érez, 
rendszeres olvasója a 
"Filmvilágának, és 
örült, amikor megtudta, 
hogy e lap számára is 
dolgozom. "Vágyom újra 

Lauri Peters és Cliff Richard a -Nyár i vakácló«-ban 



látni Magyarországot- — 
mondta — -és remélem, 
hogy 1963 során eljutok 
szülőhazámba. Szeret-
nék egy koprodukciót 
létrehozni a magyar 
filmiparral. Van egy öt-
letem, amely témáját 
egy régi történetből me-
ríti. Címe a -Cigányok 
királya- lenne, és a fő-
szerepet a szintén ma-
gyar 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. -Hatar i - szintén egy 
nagyon hosszú amerikai 
film, melyet zömében 
tanganyikai külsőkben 
forgattak. V A főszerep-

ben John Wayne az 
amerikai sztár, de a sze-
reposztásban számos 
európai és latin-ameri-
kai ország képviselteti 
magát. 

A film maga egy 
könnyű vígjáték afrikai 
vadászok egy csoport-
járól, akik vadállatokat 
ejtenek csapdába, és ad-
nak el állatkertek ré-
szére. A filmet alko-
tóik izgalmasnak és szó-
rakoztatónak szánták, 
de nem lett az. Szemmel/ 
látható, hogy Howard 
Hawks, a rendező nem 
ismeri az állatok életét, 
és nem is rokonszen-
vez velük. A film tisz-
tán 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 ko-
produkcióban készített 
-Sodorna és Gomorra- a 
legújabb bibliai témájú 
látványosság. Ez a film 
is fél szemmel a nem-
zetközi piacra kacsingat, 
ezért szereplőgárdája 
-nemzetközi- összetéte-
lű, és pontosan követi 
az eddig elkészített bib-
likus filmek receptjét. 
A történetnek nagyon 
kevés köze van az ere-
deti legendához, elme-
rül a vérben, szadiz-
musban, kegyetlenke-
désben. 

A nagy nemzetközi 
látványosságoktól for-
duljunk a mérsékeltebb 



Lawrence arabnak öltözve 
(Peter O'Toole) 

angol vígjátékok felé, 
bár az utóbbi időben 
ezek sem a legsikerül-
tebbek. "A kávédaráló" 
című rutinos komédia 
főszereplője egy repülő-
géptervező, akinek ér-
deklődését inkább a régi 
típusú gőzmozdonyok 
kötik le. "Tengerészek 
leszünk" címmel három 
újonc matrózról készí-
tettek filmet, akik min-
denféle bajba kevered-
nek — ezt a témát az 
angol filmgyártás már 
alaposan és többször is 
kimerítette. 

Az utóbbi idők leg-
jobb humoros filmje az 
utolsó Norman Wisdom 
komédia. Norman Wis-
domot az utóbbi időben 
nem kényeztették el jó 
forgatókönyvekkel, de a 
"Nyomon" című film-
jében 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 lehetőségé-
hez akkor érkezik el, 
amikor a rendőrségnek 
szüksége van valakire, 
aki megszemélyesítene 
egy divatos női fodrászt, 
akit bűnös tevékenység-
gel gyanúsítanak, hogv 
ily módon szerezzenek 
ellene bizonyítékot. 

Norman hajszálnyira ha-
sonlít a fodrászra, te-
hát őt választják. A ha-
sonlatosság már azért 
sem meglepő, mert 
mindkét szerepet ő 
játssza a filmben. 

"Sok levelet kapok a 
magyar mozilátogatók-
tól — mondta Norman 
a sajtóvetítés után —, 
és mindig örülök, ha fe-
lőlük hallok. Remek do-
log tudni azt, hogy a 
humor átléphet a nyel-
vi akadályokon. 

A "Nyári vakáció" 
vidám, eleven és fiata-
los zenés film egy cso-
port londoni autóbusz-
vezetőről és kalauzról 
szól, akik szabadságukat 
egy átalakított autó-
busszal Európában töl-
tik. A film sztárja a 
kamaszok bálványa, a 
népszerű énekes: Cliff 
Richard. 

Fordította: 
Kárpáti György 

Charles Walters filmje, a 
"Jumbo« 


