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Lindsay Anderson legújabb filmje 
a „legangoiellenesebb" angol film, 
amelyet valaha is láttam. A rendező 
nem látványosan, puskaropogás köze-
pette száll szembe az angol „establish-
ment"-tel, mint a korábbi Ha című 
filmjében. Csendesebben, lassabban, 
de biztosabban ölő fegyverrel har-
col, amellyel ritkán téveszt célt az 
alkotóművész. A Szerencsés ember 
szatíra, annak is az angol, Swifttől 
eredő fajtájából való. A felületes 
nézőt könnyen félrevezetheti a visz-
szafogott hang. A lecsendesített in-
dulatok, a „tárgyilagos" rendezői stí-
lus azt a látszatot kelthetik (ez a 
film cannes-i fogadtatásából is kide-
rült), mintha Anderson beletörődött 
volna a megváltoztathatatlanba, s 
társadalomszemléletéből mindössze 
némi cinizmusra futna. Lehetséges 
persze, hogy ehhez a filmhez egy ki-
csit jobban, belülről kell ismerni 
Angliát és az angolokat, életformá-
jukat és szemléletmódjukat. Mert 
Anderson ezt az életformát, szemlé-
letmódot, illetve ennek mélyebb, 

társadalmi gyökereit irtja módszere-
sen. Talán egy londoni mozi zsölyé-
jében másképpen hat a film, mint 
a cannes-i fesztiválvetítőben . . . 

Lindsay Anderson legutóbbi film-
je, a Ha óta négy év telt el. Ez 
alatt az idő alatt a filmrendező 
színházban dolgozott, a dühös fia-
talok nemzedéke által híressé tett 
Royal Court Theátre-ben. Akkoriban 
azt mondta, azért cserélte fel a fil-
met a színházzal, mert ezt megfe-
lelőbbnek tartja gondolatainak kife-
jezésére. 

— A Szerencsés ember után is ez 
a véleménye? — kérdeztem tőle, 
amikor meglátogattam londoni há-
zában. 

— Talán nem is megfelelőbb! In-
kább könnyebb. Egy filmvállalkozás 
manapság Angliában annyi gonddal 
jár: a pénz megszerzésétől kezdve 
a forgatás megszervezéséig, hogy 
egy igényesebb film leforgatása leg-
alább két évig tart Egyre nehezebb 
igazán értékes filmmel anyagi sikert 
is aratni, márpedig enélkül itt nincs 

Malcolm McDowell és Heten Miisen a Szerencsés ember egyik jelenetében 



dalmi hagyományai talán a Candide-
hoz, vagy a Gulliverhez nyúlnak 
vissza a filozófiai komédia műfajá-
ban. 

— A folytatáson én továbblépést 
értek a Ha diákjainak romantikus 
lázadásához képest. Ebben a filmben 
is egy fiatalemberről van szó, aki 
előtt „nyitva az élet". De a rendező 
következtetései sokkal kevésbé ro-
mantikusak, sokkal valóságosabbak 
— sokkal keserűbbek. 

— Ez igaz, de a Ha-ban a roman-
tikus lázadásnál több van. Nem-
csak azt sugallja a film, hogy „lá-
zadnod kell!", hanem azt is, hogy 
„ha" a feltételek ilyenek, „ha" az 
emberek és kormányok így visel-
kednek, ilyen lázadásokat válthat-
nak ki a fiatalokban. Tehát a Ha 
a megértés, a megértetés filmje is. 

A Szerencsés ember talán a vi-
lág változásának megfelelően, vagy 
csak azért, mert az én élettapaszta-
lataim is megnövekedtek: szkeptiku-
sabbak. Sokkal kevésbé romantiku-
sak és líraiak. A lírát inkább csak a 
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filmjének főszerepében 

filmgyártás. Azt hiszem tehát, csak 
akkor érdemes filmbe kezdeni ma-
napság, ha az ember úgy érzi, va-
lami különleges és fontos mondani-
valója van. 

— Ügy gondolja, ez az új film 
ilyen kivételes és különleges film? 

— Igen. Legalábbis szándékában. 
— Abban az értelemben, ahogyan 

a Ha-ban elindított gondolatokat 
folytatja? 

— Talán nem is folytatja egyér-
telműen. Bár most is ugyanaz az 
alkotói stáb dolgozott együtt: a for-
gatókönyvíró Dávid Sherwin, az ope-
ratőr Miroslav Ondricek, s a fősze-
replő Malcolm McDowell (akinek 
alapötletéből született a film), sőt 
a fontosabb szerepeket alakító színé-
szek is játszottak már nálam, de ez 
a film filozófiai síkon talán tovább-
lépést jelent a Ha-hoz képest. A Ha 
romantikus volt. Ez a mostani sok-
kal objektívebb, filozofikusabb. Iro-



zene és a dalok képviselik. A zene-
szerző és szövegíró Alen Price. A 
fiatalok önöknél is bizonyára jól is-
merik a nevét a beatzene világából. 
Alan Price ironikusan lírai dalokat' 
írt a filmhez, hangulatilag és tartal-
milag kommentálja a történteket. 

— A főszereplő, akit Malcolm Mc-
Dowell játszik, felnőtt a Ha óta, „ki-
lépett az életbe". Talán ez is indo-
kolja a film hangváltását? 

— Nem. Alapjaiban más jellemet 
alakít. A film elején megismerünk 
egy fiatalembert az első munkahe-
lyén (kávéügynök), aki arról ábrán-
dozik, hogy milliomos lesz. Ennek a 
valószínűségét feljebbvalói egyéb-
ként lépten-nyomon erősítik benne. 
Aztán a sikerhajsza a lehető legna-
gyobb szerencsétlenségekbe sodorja 
hősünket. Miután megfordult a tár-
sadalom legkülönbözőbb rétegeiben, 
börtönbe kerül. Ott válik „humanis-
tává". És ettől kezdve egyszerűen 
csak „jó" akar lenni. Azt hiszi, a 
világon mindenki ilyen, vagy ilyen 

lesz, ha megfelelően bánik vele az 
ember. Ez nem igaz. És erre a hő-
sömnek is rá keli jönnie. 

— Az előbb említett szkepticiz-
musa jellemzi az angol film jelené-
ről alkotott véleményét is. Legutóbb 
arról beszélt, hogy nem születnek 
igazán izgalmas angol filmek. A 
filmrendezők mintha elvesztették 
volna érdeklődésüket a mai angol 
valóság iránt. Igaz-e ez ma is? 

— Igaz, sőt fokozottabb mérték-
ben. A komoly rendezők ebben az 
országban majdnem mind amerikai 
témáról készítenek filmet. 

— Ennek talán az is az oka, hogy 
amerikai tökével készül az angol 
filmek jelentős része? 

— Az én két legutóbbi filmem is 
amerikai pénzből született. Megfe-
lelő angol témával is lehet amerikai 
producert találni. Űgyhogy tulaj-
donképpen nem értem, miért ame-
rikanizálódott az angol film tema-
tikája. Aztán az „amerikai" filme-
ken kívül (egyébként jó barátom, 



Karel Reisz is Amerikában dolgozik 
amerikai témából) nézzük csak, min 
dolgoznak a vezető angol filmrende-
zők! Joseph Losey Proust könyvé-
ből forgat filmet. Teljesen őrült öt-
letnek tartom: Proustból Harold 

Pintér átdolgozásában angol film! 
Ken Russell egy újabb egzotikus 
filmet készít elő. Diók Lester a Há-
rom testőrt kezdi majd el. Ez a je-
lenség oda vezet, hogy az angol film 
fokozatosan elveszti saját arculatát. 
Hogy miért fordítanak hátat az an-
gol rendezők a mai Angliának? Eh-
hez túlságosan mélyre kellene ás-
nunk Anglia mai kulturális életébe. 
Lehet persze, hogy csak egyszerűen 
kevés alkotó erő dolgozik ma ná-
lunk. Bár ez furcsa! Anglia manap-
ság igencsak szerencsétlen szociális 
és politikai helyzetben van. Az ilyen 
szituációk termékennyé tehetik a 
művészeket. Ez a korszak, példáid, 
véleményem szerint kiváló lehető-
séget nyújthat a szatíra felvirágzá-
sára. 

— Tehát nem figyelt fel az önök 
után következő filmes nemzedékben 
olyan sajátos mondandóra, valóság-
látásra, amely fellendülést adhatna 
az angol filmnek? (Mint ahogyan 
annak idején az önök „dühös nem-
zedéke" jelentett újjászületést a brit 
filmművészetben.) 

— Nem. 
— Az „underground" filmesek kö-

zött sem? 
— Angliában amatőr filmesek 

vannak. Az úgynevezett under-
ground inkább csak az amerikai 
avantgarde másolása. Van azonban 
egy-két fiatal rendező, akiknek, ha 
én lennék a kormány, pénzt adnék, 
hogy filmet csináljanak. De az an-
golok nem támogatják saját művé-
szeiket. Mert sznobok. Az angol ér-
telmiség rajong Godard filmjeiért, 
de semmibe se veszi saját alkotóit. 
A fiatal filmrendező igen nehezen 
juthat filmhez nálunk. A dolog úgy 
van megszervezve, hogy a legkom-
merszebb filmek részesüljenek a kor-
mány külön támogatásából. Nevet-
séges. Ez csak olyan országban tör-
ténhet meg, amelyik nem törődik 
saját kultúrájával, saját filmművé-
szetével. 
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Kossuth-díjas, Kiváló művész hirtelen haláláról. Keleti Márton művészi 
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