
N I N A H I B B I N : 

LONDONI LEVÉL ÚJ ANGOL FILMEKRŐL 
London mellett, a 

Sheperton Stúdióban for-
gatják Peter George 
bestseller regényének 
filmváltozatát. A műte-
remben hatalmas bun-
kert építettek fel. A bun-
ker belsejében a padló 
csillogóan fekete, a ku-
polás mennyezetről pe-
dig egy óriási, gyűrű 
alakú lámpa borítja 
fénybe az alatta álló ke-
rek asztalt. 

Ez a washingtoni Pen-
tagonban levő főhadi-
szállás díszlete — az 
eredetinek teljesen hite-
les másolata. A forgatás 
alatt álló filmnek ez lesz 
egyik legfontosabb szín-

helye, mely a »Dr. Kü-
lönc, avagy hogy szok-
tam le a félelemről és 
szerettem meg a bom-
bát?* Izgalmasan hangzó 
címet kapta. 

A film egy amerikai 
repülő-tábornokról szól, 
aki távirányítású bom-
bázóit hidrogénbomba-
támadásra küldi. Az 
Egyesült Államok elnö-
ke már nem tudja visz-
szaparancsolnl a légierőt 
és így együtt kell mű-
ködnie a szovjet minisz-
terelnökkel az idővel va-
ló versenyfutásban, hogy 
ily módon mentsék meg 
a világot a katasztrófá-
tól. 

A film műfaja: szati-
rikus komédia. Peter 
Sellers négy különböző 
szerepet játszik benne: 
egy texasi pilótát, egy 
repülőtisztet, egy német 
nukleáris tanácsadót és 
magát az Egyesült Álla-
mok elnökét is ő szemé-
lyes íti meg. 

Lehetséges-e az "élet 
vagy halál* kérdését hu-
morosan feldolgozni? 
Stanley Kubrick ameri-
kai filmrendező, aki a 
könyvből maga irta a 
forgatókönyvet, azon a 
véleményen van, hogy *a 
szatíra minden ékesszó-
lásnál közvetlenebbül 
hat*. 



Peter Sellers játszotta 
a főszerepét a közelmúlt-
ban bemutatott »A tör-
vény balkeze- című, ru-
tinos vígjátéknak is. Ez 
a film az angol komé-
diáknak ahhoz a szinte 
véget nem érő sorozatá-
hoz tartozik, melyben 
kis csirkefogók próbál-
nak túljárni a rendőr-
ség eszén. A forgató-
könyvet két kiemelkedő 
tehetségű TV-játék szer-
ző írta: Alan Simpson és 
Ray Galton. A szereplők 
közül kitűnik Lionel 
Jeffries ragyogó komé-
diázásával az ostoba 
rendőr szerepében. 

Egy másik szokványos 
komédia a "-Száguldó 
Lady-, mely az angolok-
nál mindig népszerű ré-
gi kocsik iránti lelkese-

-A verebek nem tudnak 
énekelni.** Főszereplői: Bar-
bara Windsor és James 

Booth 

désből meríti témáját, néhány nagyon kellemes 
Stanley Baxter, TV- jelenet, melyben a ta-
komlkus egy fiatal skót nulóvezetők és oktatóik 
kerékpáros szerepét rovására sokat mulatha-
játssza. Van a filmben tunk. 



Ennél többet akar 
nyújtani a -Bábszínhá-
zas ember-* című angol 
vígjáték, Tony Hancock-
kal, a TV vezető ko-
mikusával a címszerep-
ben. Egy makacs, füg-
getlen gondolkodású báb-
játékost alakít. A filmet 
Cliff Owen rendezte. Kü-
lönösen jó a képmutató 
és pompavágyó polgár-
mester és az önző, a vá-
rost csak a maguk hasz-
nára vezető tanácsnokok 
— >»civilben-« üzletembe-
rek — szatirikus ábrázo-
lása. A film csúcspontja 
az a beszéd, melyet egy, 
a városba látogató arisz-
tokrata hölgy mond a 
polgármester erkélyéről. 
Ez valóban vakmerő ka-
rikatúrája az angol ki-
rálynő tipikus szónokla-
tainak. Barbara Murray, 
a kitűnő, fiatal színész-
nő remekül alakítja sze-
repét. 

Kétségkívül, régóta 
nem volt oly kiemelke-
dően jó angol vígjáték, 
mint »A verebek nem 
tudnak énekelni- című 
film. Ez Joan Little-

Barbara Windsor és James 
Bootb 

woodnak, a londoni szín-
házi élet baloldali ér-
zelmű rendezőjének első 
játékfilmje. Joan Little-
wood volt az, aki a lon-
doni színházakban utat 
tört a korunkbeli szocia-
lista realista drámának. 

Vidám, szellemes és 
kamaszosan szertelen 
történet, melynek szín-

Jelenet »A verebek nam 
tudnak énekelni, cimű film-

bői 



teréül London legna-
gyobb munkásnegyede, 
az East End szolgál. Egy 
ragyogó, temperamentu-
mos szőke asszony (Bar-
bara Windsor) dilemmá-
járól szól, aki férjhez 
ment egy fiatal, mindig 
jókedvű, kicsit hangos 
tengerészhez. (James 
Booth). Az East End 
legnyomorúságosabb ne-
gyedében laknak — il-
letve, az asszony pilla-
natnyilag egy tisztelet-
reméltó busz-sofőrrel él 
együtt a kelet-londoni 
új lakónegyedek egyiké-
ben. Amikor a kereske-
delmi gőzösön szolgáló 
férj két esztendei távol-
lét után megérkezik, fe-
lesége nem tudja eldön-
teni, hogy a két férfi kö-
zül melyiket válassza. 

A történet elég so-
vány, de többet tud mon-
dani a szokványos *egy 
nő két férfit szeret* egy-

szerű problémájánál. 
A filmet az East En-

den, eredeti külsőkben 

forgatták és a helyszín, 
a figurák, a humor és a 
beszéd stílusa mind mé-
lyen a "cockney—élet-
ben gyökereznek. Köny-
nyű film, talán pehely-
súlyúnak is mondhat-
nánk, mert nem elégíti 
kl a nézőt teljesen, de 
érezni lehet az alkotók 
emberszeretetét és lelke-
sedésüket az ábrázolt 
életforma iránt. 

Az elmúlt hónapok 
komoly, újszerű produk-
ciói közül a legfontosabb 
az "Ez a sportszerű 
élet* című film, melyet 
egy közép-angliai ipar-
város zord külsőiben 
forgattak. Egy szívós és 
agresszív szénbányász, 
aki durva erőszakkal 
mindent megszerez ma-
gának, amit csak meg-
kíván, puszta agresszivi-
tással eléri élete legna-
gyobb anyagi célkitűzé-
sét is: professzionista 

-A babaruhks ember.* Fő-
szereplői: Tony Hsncock é» 

John Le Meiurier 

rugby-játékossá lesz. De 
éppen brutalitása az, 
amely megakadályozza 
őt szerelmének elnyeré-
sében, pedig erre vágy-
na legjobban. 

Richard Harris, aki 
Joan Littlewood színhá-
zában tette ismertté ne-
vét, kitűnő a kemény és 
faragatlan bányász sze-
repében. Rachel Roberts 
(akinek nagy sikere volt 
a "Szombat este és va-
sárnap reggel* című 
filmben) alakítja a női 
szerepet. A filmet Lind-
say Anderson rendezte, 
egyike a legtöbbet Ígérő 
fiatal tehetségeknek. E 
munkáját számos kriti-
kus mesterműnek ne-
vezte. 

"El akartunk szakadni 
a „szociológiai" típusú 
filmektől* — mondta ne-
kem a film producere, 
Karel Reisz —, "az em-
bereket és puszta érzel-
meiket akartuk ábrázol-
ni anélkül, hogy össze-
függésbe hoznánk őket 
környezetükkel*. 

Az alkotók által így 
megfogalmazott cél sze-
rintem visszalépést je-
lent attól, ami az új an-
gol filmekben éppen a 
legjobb volt (Karel Reisz 
filmjére gondolok első-
sorban, a "Szombat este 
és vasárnap ' reggel*-re), 
és ez mutat rá legéleseb-
ben az "Ez a sportszerű 
élet* alapvető hibáira: 
az érzelem, ha mégoly 
gazdag is, önmagában 
nem elég érdekes, ha 
nélkülözi a társadalmi 
vagy lélektani elemzést 


