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É S A H A R A G O S F l A T A L O K 

~Oh, hogy vágyom egy kis 
normális emberi lelkesedésre. Csak 
egy kis lelkesedésre — semmi más 
nem kellene .. 

(John Osborne: 
Nézz vissza haraggal) 

Néhány évvel ezelőtt szakadt, ki 
először ez a kiáltás, a dühöngő fia-
talokból, a szinte alig körülírható, 
sistergő gyűlölet és lázadó szenve-
dély mélyéről, a "rossz kor« elleni 
kétségbeesett titltakozásként, mely 
nem adott eszményedet, hitet és lel-
kesedést Tony Richardson egyik 
központi alakja volt e haragos ifjak 
körének. <5 mutatta be Londonban 
Osborne darabjait, majd saját tár-
sulatával színre vitte Shelagh De-
lanay, John Ardén, Arnold Weaker 
műveit, pénzt teremtett a független 
filmvállalkozáshoz, légkört, hogy 
megadja az alkotóerők szabadságát. 
Egy új írónemzedék tört fel hirte-
len, akik számóra Tony Richardson 

színpadot, életet adott. Fáradhatat-
lan volt és sokoldalú. 

Ma önálló cége van, a Woodfall 
Ltd. A kapu felett kis fekete tálbla: 
Tony Richardson és John Osborne 
neve rajta. Szobája mint egy mo-
dern színházi díszlet: hatalmas író-
asztala az egyetlen bútordarab a 
szobában, amely mögött kissé ha-
nyag kényelemmel ül. Richardson 
sápadt, sovány, hosszúra nyúlt fia-
talember, sötét hajjal, nyugtalan te-
kintettel. Ami feltűnik, az gesztu-
sainak élénk, kifejező játéka Az 
önkifejezésnek ez a gátlástalansága 
elég szokatlan az angol életben. 

A kötelező életrajzi adatokon ha-
mar túlesünk: Yorkshire-ben szüle-
tett, 1928-ban, Oxfordban tanult an-
gol irodalmat. Kritikákat, tanulmá-
nyokat ír a Sight and Sound-ban, s 
végre, 19ő4-ben, a Royal Court 
Theatre rendezője lesz. 1956 hozza 
az első, kirobbanó sikert, John Os-



borne: Nézz vissza haraggal című 
drámáját rendezi. 

Érdékes, hogy a megfilmesítés 
terve csak három év múlva merül 
fel benne — 1959-ben készül el a 
Nézz vissza haraggal filmváltozata 

•— pedig, mint mondja, a film tu-
lajdonképpen a színháznál Is jobban 
izgatta. De tisztában volt azzal, 
hogy a filmen az önállóság, a saját 
világ kifejezésének lehetősége sok-
kal nehezebb, mondhatni, remény-
telenebb — megpróbált tehát türe-
lemmel lenni addig amíg maga te-
remtheti meg a szükséges feltétele-
ket. Első kisfilmjét is -független-
ként*, az Angol Filmintézet Kísér-
leti Alapjából készíti, Karel Reisz-
szel együtt, -Momma, Don't Allow* 
(-Mama, ne engedd*) címen, majd 
a -Nézz vissza haraggal—t már sa-
ját erejéből, maga finanszírozza. 

E körülmények megteremtése 
nem kevés erőfeszítést követelt. 

— Meg kell vallanom, — mondja, 
— hogy gyűlölöm az operatív mun-
kát, de ha azt akarom, hogy olyan 
légkörben dolgozhassak, amely az 
alkotómunkának kedvez, akkor ma-
gamnak kell csinálni mindent. Sen-
ki sem teremti meg a szükséges at-
moszférát, ha magunk nem törő-
dünk vele. A munkának ez az össz-
pontosítása, ha iszonyúan terhes is 
néha, megadja azt a jóleső érzést, 

hogy az egész az én kezem erejé-
ből születik, mindenért ón vagyok 
felelős — a mű egészében megvaló-
sulhatok, anélkül, hogy felesleges, 
idegen motívumok állnának közém 
és az alkotás közé. És ez számomra 
különösen fontos. Az a fajta rendéző 
vagyok, aki szüntelenül improvizál. 
Az élet, a környező világ, a mindig 
változó motívumok impresszionál-
nak, ritkán van eleve elhatározott, a 
priori elképzelésem. Ez pedig a nor-
mál filmgyártásban nem igen va-
lósítható meg. Az intuíció kivárása 
vagy kiélése kevesek joga és üdve. S 
ha a magam ura lehetek, legfeljebb 
magammal kell vitába szállnom, a 
magam kárára kell tétováznom vagy 
változtatnom — a gyártási fegyelem 
minden zavaró megkötése nélkül. 

Most elhallgat egy pillanatra: 
— Tulajdonképpen nem is szere-

tek nyilatkozni, művészetemről be-
szélni — teszi hozzá magyarázólag. 
— Amit mondani szeretnék, azt a 
műveknek kell kifejezni, legyenek 
azok elokvensek, és ne az efféle ön-
igazolások, -lábjegyzetek*. Aztán 
meg amúgy sem vagyok intellek-
tuális típus, a hideg ész és csiszolt 
szavak embere. Illetve, hogy ponto-
sabban fejezzém ki magam: szeret-
ném legyőzni azt, hogy intellektuá-
lis legyek. 

Árulkodó, döntő ponthoz érkezi-
tünk. Richardson egész alkatával, 
művészi hitvallásával, mélyen ösz-
szefügg ez a kia helyesbítés. Az in-
tellektuális tartás — úgy tűnik — 
e nemzedék számára messzemenően 
gyanús, mert már a (kászámítottság-
gal, szenvtelenséggel, gőggel rokon, 
s nem tartozik-e mindez a sznobiz-
mus gyűlölt kelléktárához, a mág-
lyára való holmik közé? Hogyan vol-
na is összeegyeztethető a mélyből 
feltörő indulatok szabadjára eresz-
tése, az ösztönök természetes láza-
dása, a fegyelem, okosság, harmó-
nia, -régi jó bókevilágiból* ittma-
radt előkelősködéssel? Eszembe jut 
egy nyilatkozata, amit keserűen, de 
nagy őszinteséggel mondott egy új-
ságírónak: -Mint manapság sokan 
mások, szeretem állítani, hogy a 
munkásosztályhoz tartozom, de fé-
lek, hogy sokkal Inkább az alsó kö-
zéposztályhoz van közünk. Ez a mi 



titkos szégyenünk.« — iEz a titkos 
szégyen alakítja a magatartást is: 
mindenáron korszerűvé — vagy ta-
lán csak divatossá? — válni, me-
résznek és erőteljesnek, természe-
tesnek és gátlástalannak lenni, el-
szántan közeledni egy vélt munkás-
osztályhoz, mellyel — úgy é ra — 
azonosulni kell. 

Richardson »Nézz vissza harag-
gal«-ja magán viseli annak a kicsit 
kusza, bonyolult érzésvilágnak je-
gyeit. A film érdekesen, sok tekin-
tetben különbözik Osborne darab-
jától. Nem a hűségről vagy hűtlen-
ségről van szó, talán inkább a más 
egyéniségről, vérmérsékletről. Os-
borne dialógusaiban ott fortyog, 
lüktet Jimmy Porter fékezhetetlen, 
elvadult szenvedélye, fuldokló élni 
nem tudása, keserves, gyötrelmes 
vergődése. A darabban a dialógusok 
hordozzák ezt az iszonyú nyugtalan-
ságot, a dühöngés tomboló feszült-
ségét. A film ezt a sűrű, zsúfolt, sa-
játos drámai nyelvet feloldotta, nem 
sikerült azonban helyette, a maga 
közegében ezt a l*valamit« megfor-
málnia. Richardson jó érzékkel pró-
bálja ugyan a kamera mozgékony-
ságát kihasználni, a hatás megte-
remtése kedvéért. A szűk kis man-
zard szobában szüntelenül ide-oda-
járó, táncoló, imbolygó kamera ér-
zékeltet" valamit a légkör idegölő 
telítettségéből, de nem kárpótolhat 
a dialógusok izzó áradásáért. Akár-
hogy ,1$ vesszük, ez a film egy egy-

szer már kiélt és megfogalmazott 
élettartalom újrafcifejezése. Még 
fokozottabban vonatkozik ez a má-
sodik Osborne darab megfilmesíté-
sére: >»A komédiására, amelynek 
hibáit, erőtlenségét maga Richard-
son is tisztán látja. Az "-Egy csepp 
méz«-től azonban sokat várt. 

— A darabot mindig nagyon sze-
rettem —, mondja — s úgy éreztem, 
különös erővel keltheti majd életre 
a filmen vadóc, nyomorúságosan 
boldogtalan hősnőjét, s alkalmam 
lesz arra, hogy megelevenítsem kö-
rülötte környezetének rideg költé-
szetét, a rossz, albérleti szobákat, 
otthontalan, külvárosi hodályokat, a 
kikötő zajos, szomorú magányát, a 
néger fiú drámájának hétköznapisá-
gá t . . . Rita Tushingham nagyszerű, 
érzékeny partnernek bizonyult, cso-
dálatosan tudott élni a természetes 
környezetben, s ha a film ma so-
kak számára őszinte, újszerű mű-
nek hat, az sokban e fiatal színész-
nő mély átélésének és őszinteségé-
nek köszönhető. 

Sokan szemére hányták Richard-
sorvnak is, az egész angol ú j hullám-
nak is, hogy nem elég önálló. Túl-
zottan tapad az irodalmi művekhez: 
a színdarabhoz vagy a regényhez, 
szinte nincs olyan film, mely ne 
adaptáció volna. Mi az oka ennek? 
Vajon a kockázat vállalásának hiá-
nya, vagy az a hosszú éveke. 1 át ha-
tó kényszer, hogy a film bebizonyít-
sa művészet voltát, egyenrangúságát 



a hagyományos művészetekkel ? 
Vagy a rendezők beállí tottsága, akik 
még ma ás irodalmi kategóriákban, 
interpretációban gondolkodnak? 

— Az angol film nagy .hibája, ré-
gi betegsége —, mondja — hogy 
mindig az amerikaival akart ver-
senyre kelni, s akár kommersz, akár 
nem kommersz irányiban próbálta 
utóiérni, szükségképpen csak má-
sodlagos lehetett Sohasem volt iga-
zán önálló stílusa. Ehhez képest a 
mai angol dráma be áradása a film-
művészetbe feltétlen gazdagodást 
jelent, ha bizonyos másodlagossá-
got, más értelemben1 ez ás teremt 
Mindenesetre számomra fontos for-
dulat volt a színpad fogódzkodójá-
nak eleresztése, legújabb művem, 
-A hosszútávfutó magányossága" 
esetében. Alan Sillitoe nagyszerű 
kisregényét — úgy érzem — sokkal 
személyesebb módion, sokkal inkább 
magamat kifejezve formáltam át, 
mint eddigi műveimnél tettem. 
Ezért számomra ez az első -igazi-
film, mely mérhetetlenül jobban iz-
gat mint bármelyik eddig, melyet 
talán éppen ezért, — ha szerényte-
lenül is hangzik — a legsikerültebb-
nek tartok. 

Ha már -Igazi- filmekről beszé-
lünk, megkérdezem, hogy miket so-
rol ide, kik azok a rendezők, akik a 
mai íilmmművészetben közel áll-
nak hozzá? 

— A legnagyobb mester számom-
ra is, mint sokak számára, Bunuel. 
Az ő vadságát, naturalista erejét 
profanizáló fantáziáját szeretem leg-
inkább, szeszélyét, l í ráját De ha 

Bunuel-t, akkor természetesen Waj-
dát is, a -Hamu és gyémánt- keserű 
szenvedélyét, barokk gazdagságát. 
Irigyelve pedig Truffaut-t, köny-
nyedségéért, a -Négyszáz csapás:-
őszinteségét erőteljes egyszerűsé-
gét, a -Jules et J im- graciozitását, 
finom iróniáját. Szégyellem beval-
lani, hogy Antanioni-t viszont nem 
szeretem, hősei oly idegenek és 
szenvtelenek számomra, hogy nem 
tudom őket átélni. . .-

* 

Tony Richardson a mai angol 
filmművészet reprezentatív egyéni-
sége Nevéhez egy mozgalom, a Pree 
Cinema megjelenése fűződik, azok 
közé tartozik, akik tehetséggel, 
szívvel, odaadó munkával, és nem 
utolsó sorban pénzzel, szervezeti fel-
tételekkel egyaránt szolgálták en-
nek a hullámnak mind teljesebb ki-
bontakozását. S ha ez a nagy meg-
újulás mégsem következett be, az 
nemcsak rajta múlott. 

— Tisztában vagyok azzal a ve-
széllyel, hogy intézményellenes in-
tézménnyé válhatok magam is- — 
mondja okos tárgyilagossággal. — 
Az -establishment- az angol köz-
élet átka, a mindent elborító bü-
rokrácia, konzervatívizmus volt ép-
pen a fiatalok lázadásának legfőbb 
céltáblája, de ha a Woodfall-t ma 
egy kicsit közelebbről megnézzük, 
el kell tűnődnünk azon, nem vált-e 
az maga is egy kicsit a lázadás hi-
vatásos, hivatalos, elfogadott intéz-
ményévé? 

BÍRÓ YVETTE 


