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Mostanában kezdjük újrafelisniemi és 
mind gyakrabban hangoztatni, milyen 
mélyen gyökeredzik a film a közvetlen 
valóság világában, a mindennapok életét 
hitelesen rögzítő dokumentum talajában:, 
S valahányszor új iskola, filmművészeti 
mozgalom, vagy akár szerényebb cso-
portosulás létrejön, mindig kiderül, hogy 
egy ilyenfajta kezdeményezésből valami-
féle újrakeresett, újrafeltalált életközelség-
ből nőtt ki, hogy a maga saját stílusát, 
világát megteremtse. így volt ez a sok-
szor emlegetett, de sajnálatosan kevéssé 
ismert angol Free Cinema körével is. 

Róluk eddig csak azt tudtuk, több-
kevesebb tárgyismeretre támaszkodva, 
hogy közülük került ki Tony Richardson, 
a filmművészet „dühöngő" fiatalja (a 
„Nézz vissza haraggal" és az „Egy csepp 
méz" rendezője), a nagyszerű „Szombat 
este, vasárnap reggel" rendezője, Karel 
Reisz, és kissé bizonytalanul a „Hely 
a tetőn" Jack Claytonját is idesoroltuk, 
hogy az új angol film fogalmát szeren-
csésen összehozzuk. Valójában sokkal 
gazdagabb, régebbi hagyományokra tá-
maszkodó mozgalomról van szó, mely 
még hosszú évekkel ezelőtt, az angol film-
gyártás súlyos válságának idején próbált 
először szóhoz jutni és meglehetős hatá-
rozott programmal munkához látni. 

1957-et írtak, mikor a Free Cinema 
köre a nyilvánosság elé lépett. Fiatal 
kritikusok, Lindsay Anderson, Karel 
Reisz, a British Film Institute munka-
társai, új utat kereső dokumentumfilm-
rendezők: Guy Brcnton, Margaret 
Tompson, színházi rendezők, mint Tony 
Richardson fogtak össze, hogy az una-
lommal, megrendelt témákkal, konfor-
mizmussal szakítva merészebb egyéni 
látomást hozzanak a dokumentumfilm 
világába. Look at Britain — adták meg 
a jelszót, nézz körül hazádban, haraggal 

• vagy megértéssel, indulattal yagy szere-
tettel, de fedezd fel azt, amiről nem 
beszélnek, ami kötelezően kívül marad 
a kommerszfilmgyártás összes sablonján. 

CJ^ree Cinema 
Metmyi elhanyagolt probléma, társadalmi 
kérdés és egyéni dráma vár elemzésre, 
nyilvános megvitatásra — veszik észre. 
Tony Richardson és Karel Reisz együtt 
készítik el az első teenager fiatalokról 
szóló rövid filmet Momma Don't Allow 
(A mama nem engedi) címen, Guy 
Brenton People Apart-ja (Fölösleges embe-
rek) a társadalomból kisSarult beteg 
emberek zárt világába próbál betekinteni, 
a Nice Time (Szép idők) Claude Goretta és 
Alain Tanner filmje az éjszakai London 
kevéssé ismert arcát villantja fel, az olcsó 
élvezetekre leső csellengőkkel, iszákos 
katonákkal, nudista fényképekkel, cikázó 
neonokkal. . . 

A legnagyobb sikert és legérettebb 
művészi vállalkozást azonban Lindsay 
Anderson Every Day Except Xmas-a 
(Karácsony kivételével. . .) hozta. Ander-
sonnak nem ez volt első filmje, egy-két 
ipari dokumentumfilmet, gyerekekről 
szóló tanulmányt már készített, ahol 
művészi szándékainak is megpróbált ér-
vényt szerezni, mindenekelőtt „kitárni 
az angol film kapuját. . . emberi érzel-
mekkel telíteni a dokumentumfilmet." 
Ez a látszólag evidens követelmény rend-
kívül fontos mozzanat, mert éppen arra 
a kiindulópontra utal, amely a Free 
Cinemat elválasztja a régi, klasszikus 
hagyománytól. Kimondva-kimondatlanul 
ugyanis évek óta folyt a vita arról, lehet-e 
még az új nemzedéknek mondanivalója, 
lehetősége eredetit alkotni, olyan tradíciók 
és eredmények után, mint amit a 30-as 
évek nagy iskolája teremtett. A vieille 
garde még élő, de az alkotástól már 
visszavonult tagjai is szerették hangoz-
tatni, hogy ők már minden harcot meg-
harcoltak, nem csoda ha a fiatalok már 
nem rúdnak mi ellen lázadni, mi ellen 
támadni. Ennek a szenvedélynek a hiánya 
öli az unalomba és érdektelenségbe min-
den vállalkozásukat. S az kétségtelenül 
igaz volt, hogy a régi módon, Grierson 
és Rotha módszerei szerint már nem 
lehetett az ötvenes években filmet készí-



Guy Breton: „Fölösleges e m b e r " 

a Free Cinema hívei helyesen érezték 
meg, hogy ma már a legalapvetőbb társa-
dalmi konfliktusokat, szociális kérdéseket 
is személyesebb módon, egyéni sorsokon 
keresztül kell inkább megközelíteni. 

Anderson filmje szép példája ennek a 
kísérletnek. Az Every day megragadó, 
bensőséges rajz a Covent Garden-i vásár-
csarnok munkásainak egy napjáról, arról 
a kemény, különös munkáról, mely min-
den éjféltől déli harangszóig terjed, sajátos 
ellen mozgásban a nagyváros életének rit-
musával. A film főcíme előtt Anderson 
— az egész mű alaphangját megütve — 
barátsággal és szeretettel ajánlja filmjét 
hőseinek, Alice-nak és Richardnak, Jack-
nek, zsákolóknak és az öreg virágárusító-
néninek, felvonultatja őket, azok pedig 
kedves-szerényen fogadják a kamera és 
a mi közeledésünket. A filmben a légkör, 
a tónus a legvonzóbb. Anderson se nem 
idealizálja, se nem „rendezi", de nem is 
„tanulmányozza" hőseit, va kutató kamera 
hideg tudálékosságával. Velükmegy, ma-
gátólértetődően és egyszerűen hagyja őket 
élni. Maga csak arra szorítkozik, hogy 
érzékenyen figyeljen, minden mozzanatot 
rögzítsen, megőrizze és felfedezze ez egy-
szerű emberek belső gazdagságát, színes-
ségét. Költészet ez, persze, de afféle sze-
mérmes, nem hivalkodó, mely az emberi 
gesztusokba bújva, azok értelmét faggatva 
„mesél", rendez, a lak í t . . . A film lénye-
gileg egy nagy művészi alapötleten épül, 
ez ad tartalmat, feszültséget a látszólag 

teni. A 30-as években a főkérdés az volt, 
képesek-e a művészek megrajzolni a jelen-
ségek mögötti szociális hátteret, felfedni 
az emberi viszonylatokat meghatározó 
társadalmi osztályproblémákat. Grierson 
jogosan hangsúlyozta annakidején, a kora-
beli filmművészetet bírálva, hogy az túl 
nagy szerepet szán az emberi élet privát 
mozzanatainak. Azóta némiképpen más-
ként áll ez a helyzet. Bizonyos elemi fel-
fedezések valóban megfogalmazódtak 
Grierson, Rotha, Cavalcanti műveiben és 

Lindsay Anderson: „Csütörtök gyermeke" 



tárgyilagos, leíró részleteknek is: a kimon-
datlan, de mindig jelenlevő ellentét, mely 
ez emberek munkanapja, élete és az egész 
környező világ megszokott életrendje 
között feszül. Ezt a gondolatot sugallja az 
első képtől az utolsóig minden kocka. 
Éppen éjfél van — indít a film — a rádió-
ban most csendülnek fel a műsorzáró 
himnusz hangjai, és mikor mindenki, egy 
teljes nyolc milliós város nyugovóra tér, 
akkor látnak munkához a mi hőseink ,— 
számukra akkor kezdődik a nap. Ettől 

Jelenet a „ S z é p idök"-ből 

kezdve mindvégig különös légkör veszi 
őket körül. Az alvó város kívül, a csend, 
az üres utcák puhasága, élettelen hűvöse, 
a fények törékeny értéke — hisz még a 
merész neonok is holtak, mert hiányzik 
az emberi visszfény, az élet dinamikájának 
válasza — mialatt az ő külön, zárt vilá-
gukban egyre zajosabb, egyre nyüzsgőbb 
élet kezdődik. Nagyszerű ritmussal kíséri 
végig a film ennek az ellentétes hullám-
mozgásnak szokatlan, érdekes interferen-
ciáját! — minél elevenebb lesz az élet 
odakünn, minél forgatagosabb, lármá-
sabb a nap, úgy csendesednek el ők, hogy 
délre fáradtan hazatérjenek, aludni, álom-
talan pihenésre — éjfélig, az újrakezdésig. 
Csak egy ötlet az egész, látjuk, de éppen 
elegendő ahhoz, hogy a filmnek művészi 
töltést, tartalmat, keretet adjon. Mind-
ehhez rendkívül kevés a kommentár, az 
eszközök biztos elosztásával, kellő pilla-
natban alkalmazott néhány hangnyi zené-
vel, sok természetes zörejjel teremt teljes 
atmoszférát. Érdekes valőrt kapnak a 
látványban a virágok; a dáliák, tulipánok, 
szekfűk nemes, karcsú „alakjai" — újból 
megannyi asszociációt keltve, a szépség-
ről, a szépség szerepéről az emberi élet-
ben és arról a módról, ahogy ez veríték-
ben, hajnali szorongató munkával szá-
munkra teremtődik, a miénk lesz . . . 

Anderson nem a megszokott utat játja, 



,Mi, a Lambeth fiúk' 

violens társadalomkritika helyett inkább 
egyfajta költői elégiával vádol, de éppen 
ezzel lesz érzelemreható, elgondolkoztató. 
Look at Britain — mondja, és ezeket az 
embereket állítja elénk, mert ez éppen 
Anglia, mert éppen ez a hétköznapi élet. 

Karel Reisz We are the Lambeth boys 
(„Mi, a Lambeth fiúk") című filmje sok 
rokonvonást mutat Lindsay Andersonéval. 
Nem a tárgyválasztásban, természetesen, 
hanem a hangvétel, a szemlélet tekinte-
tében. A Lambeth boys egy London 
környéki ifjúsági klub életének kereszt-
metszetét adja. Műfaja szerint esszének 
mondhatnánk leginkább. A filmnek nincs 
meséje, divatos témái, mint a fiatalkori 
bűnözés, vagy a sexuális élet zűrzavarai 
— elfogulatlan rajz, mely inkább érzelmi 
hatásra törekszik, semmint ún. súlyos 
kérdések feltárására. Karel Reisz azt 
akarja elmondani, hogy ezek a fiatalok 
— szemben annyi értetlen vádaskodással, 
oktalan gyanúsítgatással — egészségesek, 
tehetségesek, sokszínűek. Tele vannak 
mohósággal és persze erőtlenséggel, sze-
retik a „bandát", mert az igenis erős 
közösség, jól esik együtt csavarogni, 
„végigügetni" a West Enden, táncolni 
és néha ostobán tréfálkozni, cél nélkül, 
de vadul és összevissza vitatkozni — egy-
szóval élni, fiatalnak lenni, a modern 
klisék kötelező előírásaival ellentétben. 
Reisz filmje - paradox módon attól lesz 
erőteljes és szellemes, hogy ezt a „kon-
vencionális" arcot meri vállalni, a vihogó 
lányokat, az egymást megleső" párocská-
kat, és még a munkát is reális helyére 

teszi hősei életében. Egyszerre láttatja 
„értelmét", tehetséget, emberi ügyességet, 
kedvet ébresztő erejét, de ugyanakkor azt 
ii ami benne nehéz, rideg és lélektelen. 
A probléma „szabad" megközelítése, a 
hősök életének clőítéletmcntes körül-
járása hallatlan gazdagságot, frisseséget, 
életszerűséget kölcsönöz a filmnek. Igaz, 
nem foglalkozik alaposabban a fiatalok 
belső világával, a mélyebben megbúvó 
elégedetlenséggel, tanácstalansággal, mely 
azért — utal rá — sokakban ott él, de 
meggyőzően figyelmeztet arra, hogy 
olykor túl hamar és felületesen általáno-
sítunk e teenagerek megítélésekor, és 
olyan alapvonások, mint életerő, vidám-
ság, fáradhatatlan energia legalább any-
nyira fontosak lehemek, mint egynémely 
eltorzulások, vagy a brutalitás és az önzés. 

A Free Cinema műveinek megjelenése 
előtt, mondják, a dokumentumfilm egyet 
jelentett a holtunalommal, szárazsággal, 
érdektelenséggel. Annyira, hogy egyes 
kritikusok szótárában azonosult is a 
kettő. Ha valami nem tetszett, azt mond-
ták rá: „unalmas, vagyis dokumentalista". 
Nem kis részben e csoportnak köszön-
hető, ha ez mára megváltozott, ha a doku-
mentalizmus nem bűnt és gyengeséget, 
hanem újból rangot, eredetiséget jelent. 
Azóta ezek a hatások szétáradtak a játék-
filmművészetben is, nem egyszerűen 
azáltal, hogy maguk az alkotók tértek rá 
a félig-meddig amatőrmódszerekkel ké-
szített rövidfilmekről a „normál" nagy 

játékfilmek rendezésére — Richardson, 
Reisz, sőt legújabban Lindsay Anderson 
is — hanem annyiban, amennyiben a 
köznapi élet nyers, őszinte bemutatása, a 
kommerszfilm által mindig perifériára 
szorított „rosszul öltözött" emberek bo-
nyolult világa ennek a szemléletnek a 
nyomán kezd teret kapni végre az angol 
filmgyártásban is. Túlzás nélkül állít-
hatjuk, hogy ami számottevő, jelentői 
művészi törekvés ma az angol filmben 
tapasztalható, az mind a Free Cinemaval 
függ vagy függött össze, így „tárta ki ez 
a csoport az angol film kapuját" új társa-
dalmi, morális problémák előtt, azzal a 
rokonszenves igénnyel, hogy a teljesebb 
valóságot, a mélyebb igazságokat fedezze 
fel. BIRÓ YVETTE 


