
Angol filmhét a Filmmúzeumban 
A Filmmúzeum egyre változato-

sabb, színesebb és ötletesebb prog-
rammal igyekszik hivatásának meg-
felelni; legutóbb az angol filmek he-
tét szervezte meg, s ezen a filmtár-
laton módot adott az átlagnál job-
ban érdeklődő műértő közönségnek, 
hogy véleményt alkothasson egy or-
szág filmművészetéről. Nagyon fon-
tosak az ilyen filmmúzeumi tárla-
tok, mert azt a feladatot látják el 
egy-egy országon belül, amelyet 
nemzetközi viszonylatban a külön-
böző fesztiválok: felvonultatják az 
elmúlt évek termésének javát, akár-
csak a képzőművészeti kiállítások. 

A Filmmúzeum idei angol filmtár-
lata a modern angol filmről kívánt 
keresztmetszetet nyújtani. Mikor 
kezdődött a modern angol film? A 
filmtörténet kutatóinak egybehang-
zó véleménye szerint 1945-ben, Dá-
vid Lean Késői találkozás című 
filmjével. Helyesen tette tehát a 
Filmmúzeum, hogy a bemutatott ti-
zenkét film közül időben ez a Ké-
sői találkozás az első. Dávid Lean-
nek ez az olasz neoralizmus vívmá-

nyait is megelőző, pedig annak szel-
lemében fogant filmje a maga kis-
realizmusával, finom pszichologiz-
musával a hatvanas évek Tony 
Richardson-ját engedi sejtetni. Kár 
azonban, hogy e nagyon fontos pár 
év terméséből a Filmmúzeum más 
alkotásoknak nem talált helyet, így 
például különösen hiányzik Carol 
Reed valamelyik filmje, mert Dávid 
Lean mellett ő a modern angol film 
legfontosabb elindítója. (Nálunk saj-
nos csak a Trapéz képviseli ezt az 
igényes és jeles rendezőt). Míg az 
1945 körüli időszakból csupán ez az 
egyetlen film szerepel a tárlat mű-
során, addig az ötvenes éveket há-
rom film képviseli: Laurence Oli-
vier: III. Richárd (1955), Anthony 
Asquith: Gyilkosság parancsszóra 
(1958 59), és Jack Arnold: Az ordító 
egér (1959). Mindhárom film szere-
peltetése indokolt, bár kettőt közü-
lük annak idején a magyar közön-
ség is láthatott. Az angol film külö-
nösen érzékeny színdarabokból ké-
szített filmadaptációkra, s ezért ezt 
az irányzatot helyesen képviseli a 
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III. Richárd, bár Oliviernek nem a 
legjobb műve. Kíváncsian és izga-
tottan vártam a Gyilkosság parancs-
szóra élményét; sajnos ez a nagyhí-
rű film ma már megszürkült, szem-
beötlenek bántó modorosságai, érde-
kes bizonyságául, hogy a kitűnő té-
ma önmagában nem biztosítéka an-
nak, hogy kitűnő alkotás is készül-
het belőle. Mégis helyes volt meg-
ismerkedni Asquith-tel, az angol 
filmművészetnek ezzel a doyenjével, 
aki 1927 óta rendez egyfolytában. 

Az összes többi film, összesen 
nyolc, a hatvanas éveket képviseli. 
Ez az angol filmművészet megújho-
dásának nagy korszaka. Ha ezt a 
tényt figyelembe vesszük, ez a szám-
beli túlsúly mindenképpen indokolt. 
Két nagy szakmai tudással -készí-
tett, bevallottan szórakoztató szán-
dékú filmen kívül (Lee-Thompson: 
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tató „beat-film", Richárd Lester 
Vidám fiúk című alkotása (A Hard 
Day's Night 1964). Ez a kitűnő fia-
tal rendező, akitől a magyar közön-
ség is élvezhette A csábítás trükk-
jét (mely a cannes-i fesztiválon 
Arany pálmát nyert), sokkal többet 
mond annál, amit a cím és a téma 
ígér. Bevezeti a nézőt a modern szó-
rakoztató zene mélyebb megértésé-
be, utal a Beatles-zenekar számai-
nak népi ihletettségére, és fanyar 
iróniával ábrázolja küzdelmüket a 
művészi elismertetésért. Az a kép-
sor például, amikor a próba szüne-
tében a betonozott térre iskolásgye-
rekekként kirajzó körülrajongott ze-
nészek játszani kezdenek, természe-
tességükről, furcsa magányukról és 

Navarone ágyúi, 1961, Terence 
Young: Tengeri cápák 1965) a többi 
mind a nemzetközi szakirodalomban 
sokat emlegetett, jelentős film. A 
színdarabihletésű filmirányzatot Pe-
ter Glenville nagy műgonddal ké-
szült Becket-je képviseli. Ez az ér-
dekes rendező eddig kizárólag szín-
darabokat vitt filmre — (nálunk 
Olivier és Simoné Signorét szerep-
lésével a Tárgyalást mutatták be) — 
így például a Becket New York-i 
színpadi változatát is ő rendezte. E 
nagy művészi érzékenységgel ké-
szült filmnél nagyobb figyelmet ér-
demel a látszólag pusztán szórakoz-
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életörömükről éppúgy árulkodik, 
mint a rendező kirobbanó képalkotó 
tehetségéről. Kár, hogy ez a szép 
film, melyet évekkel ezelőtt egy po-
zsonyi moziban láttam, (mindenféle 
hűhó nélkül), nem került a magyar 
mozihálózatba, és így csak a szeren-
csés kevesek tekinthették meg. 

Az 1963—1967 közötti legmaibb 
angol filmművészetet Lester filmjén 
kívül Clive Donner (Az elhagyott 
ház lakói, 1963) Joseph Losey (Bal-
eset, 1966) és a fiatal Peter Watkins 
képviseli. (Kiváltság, 1967). E két 
utóbbi film tavalyi cannes-i fesztivá-
lon feltűnést keltett. Itt van aztán 
végül, de nem utoljára Antonioni; 
előbb azonban kerítsünk szót a töb-
biekre. 

A Baleset rendezője, Joseph Losey 
amerikai művész, aki sokad-magá-
val azért költözött a hatvanas évek-
ben Angliába, hogy szabadabban, 
függetlenül dolgozhasson. Bár a 
Baleset a rendezőnek nem legfon-
tosabb filmje, és társadalmi monda-
dandója sem olyan erőteljes, mint 
ugyanennek a rendezőnek nálunk 
is bemutatott A királyért és a ha-
záért című alkotásában, helyes volt 
ennek az amerikai irányzatnak kép-
viseltetése. sőt: Losey személye egy-

magában talán kevés is ennek az 
irányzatnak a súlyához képest, kü-
lönösen, ha meggondoljuk, hogy az 
1961 óta szintén Angliában rendező, 
rendkívül tehetséges és jelentős 
Stanley Kubrick nálunk még telje-
sen ismeretlen. Jó alkalom kínálko-
zott volna, hogy valamelyik filmjé-
vel megismerkedhessünk. (Lolita; 
Doktor Strangelove; 2001: A space 
Odussey). Igaz, hogy a Doktor Stran-
gelove nem nélkülöz politikai prob-
lémákat, de ha már egyszer ezektől 
nem irtóztunk és a Tengeri cápák 
című filmben egy, a hazáját és a 
kommunizmus ügyét eláruló lengyel 
atomtudós ármánykodásainak lehet-
tünk tanúi, akit James Bond olyan 
fölényes biztonsággal semmisít meg, 
hogy az ember nem is érti: ilyen 
zseniális angol elhárító tisztek kö-
zött, hogy bújhatott meg egy Kim 
Philby — szóval ha egyszer már az 
említett filmben az irigylésre mél-
tóan direkt és nem is valami ízlé-
ses politikai propaganda jelen volt, 
akko'- miért ne vetíthettük volna a 
haladó Kubrick említett filmjét? 

Ugyanezt mondhatnánk Karel 
Reiszről is (A suitable case of 
treatment) aki a legfiatalabb angol 
nemzedékből sajnálatosan hiányzik, 
éppen úgy, mint Shlesinger (Dar-
ling) vagy Peter Brook (A legyek 
ura). A legyek ura nálunk is nagy 
könyvsiker volt, nem ártott volna 
most a kiváló filmmel is megismer-
kedni. Tony Richardson valamelyik 
újabb filmje is hiányzik, mert bár 
tőle minden fontosabb filmet látha-
tott a magyar közönség, neve mégsem 
hiányozhat egy igényes művészeti 
tárlatból. (Például: A megboldogult, 
Evelyn Waugh nálunk is ismert kis-
regényének filmváltozata). Tudjuk 
persze, hogy egy hét tizenkét film-
jébe nem lehet mindent besűríteni, 
e megjegyzéseinket mégsem titkol, 
hatjuk el, mert a mezőnyben annyi-
ra Antonioni Nagyítása a legjobb, 
hogy tájékozatlanabb nézőnek úgy 
tűnhet: nincs is modern angol ren-
dező, aki véle vetekedhetnék. 

S most lássuk Antonionit. Igaz 
ugyan, hogy afelől egy percig sem 
lehet kétségünk: Antonioni nem an-
gol rendező, hanem olasz, tehát az 
angol filmművészetnek sem repre-
zentánsa — de filmje egyrészt ta-
gadhatatlanul angol gyártású, más-
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részt pedig a mai angol társadalom 
egy rétegét ábrázolja. Bár ezzel az 
utóbbi megállapítással óvatosan 
kell bánni, mert ez az angol társa-
dalmi réteg inkább csak ürügy a 
rendezőnek, hogy saját belső világát 
a vászonra vetítse. Éppen nemrégi-
ben halászta elő Giorgio Bassani 
Antonioni egy ismeretlen cikkét az 
Osservatore Romano című vatikáni 
napilap 1944. február 20-i számából, 
melyben a művész így ír: „A mű-
vészre csak a magány várhat. Az 
élet nem tűr meg olyan művészt, 
aki annak cselekvő részese... A 
magányérzet számára az egyedül le-
hetséges állapot." Vajon nem a 
Nagyítás fotográfusának korai arc-
képe-e ez? Hiszen a Cinema Nuovo 
1967. 186. számában Antonioni ezt 
írja barátjának, a szerkesztőnek: „A 
film főhősének válsága egy kicsit az 
enyém is . . . Főleg abból a szem-
pontból, ahogyan ő a valósággal 
szembekerül." 

De miféle valósággal kerül szem-
be ez a fényképész, vagyis Antonio-
ni? Amiképpen a rendező évtizede-
ken át a valóság legszigorúbb doku-
mentumait fényképezte, hogy az élet 
igazságait tettenérhesse, de ebben 

csalódva a maga belső világát kezd-
te nyomozni: ugyanígy a Nagyítás 
fotografusa is addig üldözött egy 
számára kétségbevonhatatlan tényt, 
mint szenzációs riport-témát — (egy 
gyilkosságot és egy holttestet) — 
hogy az végül is elröppent előle, s 
ezért a bűnözők által eltüntetett bi-
zonyítékot a maga képzelete kisu-
gárzásának volt kénytelen felfogni. 
A film végén a fényképész beáll a 
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kezdő képsorokban látott bohócru-
hás társaság közé, mely különössé-
gével feltűnően tüntetve képzelet-
beli ütőkkel és képzelt labdával te-
niszezik egy parkban. Kétségtelen: 
Antonioni is beállt a képzeletükkel 
teniszezők közé, végleg feladta régi 
önmagát, s mint akitől ravasz go-
nosztevők elrabolták a bizonyítéko-
kat, a tények dokumentumait, ke-
cses mozdulatokkal labdázik a fan-
tázia teniszlabdájával. 

Igaza van tehát az angol kritikus-
nak, aki szerint „az igazságot meg-
kerülő ember magatartása ez, aki 
képtelen arra, hogy őszintén magába 
nézzen" és a Nagyítás „kézikönyv 
lehetne azok számára, akik a köny-
nyű megoldásokat kedvelik, s akik 
a megismerés korlátaira hivatkozva 
elhárítanak maguktól minden fele-
lősséget . . . Intellektuális mankó a 
szellem nyomorékjai számára, mo-
rális defetizmust hirdet." (Carey 
Hariison, Sight and Sound, 1967. 1.).' 
Tagadhatatlan, hogy Antonioni 
messze kanyarodott korábbi évei, 
vagy akár az Éjszaka, a Kaland, a 
Kiáltás valóságos társadalmi prob-
lematikájától, de az is tagadhatat-
lan, hogy amit kifejez, azt nagyon 
sok néző érzi igaznak. Ezért film-
jének mondandója sokak számára 
revelációként hat, és ezért volt fon-
tos megfogalmazni. És milyen töké-
letes szakmai tudással teszi mindezt! 
A külvárosi gyárnegyedben fáradt 
arcú munkások éjjeli menedékhe-

lyét jelmezként viselt rongyos ruhá-
ban fényképező fiatalember, aki 
afféle modern Nikodémusként csak 
éjszaka meri az igazságot keresni — 
amint ez a fiatalember egy vadász 
szenvedélyével lát neki modelljének 
a műtermében, szekszuális mohó-
sággal vetve rá magát a girhes nős-
tényre, egy ősember vadságával örö-
kítve meg, kaparintva meg magának, 
de csak jelképesen: fényképezőgé-
pével: az ihletett művészi ábrázo-
lásnak csodája. 

Ugyanígy a Nagyítás folyamatának 
képsora, amikor fotográfusunk egy 
nyomozó könyörtelenségével vallat-
ja maga-készítette fényképeit az 
igazság hevével. Vagy a gitárját 
összetörő énekes, akinek művészete 
csődöt mond. amint a villanyáram, 
melynek ki van szolgáltatva, meg-
szűnik működni. Mindez a korsze-
rű filmművészeti ábrázolás csúcsát 
jelenti. Mégsem feledhető, hogy a 
Nagyítás a Metró nyájasan bömbölő 
oroszlánjának közismerten meghitt 
képével kezdődik. Védjegy ez, s 
amennyire hírneves, annyira meg-
lepő: most már Antonioni védjegye 
is lenne? A Metro-receptek minden 
kelléke együtt van: gyilkosság, el-
tüntetett holttest, szeretkezés, gaz-
dagok édes élete, beat-zene, kábító-
szer-élvezet és egy kis mélyebb érte-
lem. De a Metró bömbölő oroszlán-
ja másra is figyelmeztet: arra, hogy 
milyen nehéz egy ország filmművé-
szetét precízen meghatározni, hiszen 
itt most egy olasz rendezőnek ame-
rikai gyár védjegyét viselő filmje: 
Anglia színeit képviseli. 

De legyünk szerények. Tizenkét 
filmmel nem lehet egy ország film-
művészetéről tökéletes keresztmet-
szetet adni, és egyszersmind a kö-
zönség jogos kíváncsiságát is kielé-
gíteni. Köszönet illeti e filmtárlat 
megszervezőit, hogy az éppen évti-
zedünkben egyre jelentősebbé váló 
angol filmművészet áttekintését le-
hetővé tették. 
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