
T. Richardson (Egy csepp méz, 1961; A
hosszútávfutó magányossága, 1962), vagy
L. Anderson (Egy ember ára, 1963).
Loachra különösen jellemző, hogy az ob
jektív, magyarázat nélküli látványban
kerest a képi ábrázolás Iényegét,

A Kes a mindennapos kegyetlenség
filmje. Hőseit, a gyár- és bányanegye
dek lakóinak életét a gépies bérmunka,
a lelketlen termelőeszközök formálták a
maguk képére. A tömegméretű terme
lés és fogyasztás körforgásában magukra
hagyatva vergődnek, a munkát örörnte
lenül, a tanulást közönnyel fogadják, s
ingerszegény életükben akaratlanul is
egymást gyötrik. Csupa durva, ingerült
szó hangzik el a filmben, mintha vala
mennyi szereplő csak a kíméletlenséget
tartaná az egyetlen célravezető eszköz
nek. Loach egy, a kegyetlenséghez hoz
záedződött, s hasonló eszközökkel véde
kező kisfiú, és egy általa befogott rab
lómadár történetében ábrázolja ezt a lé
nyegében földrajzi helyhez alig kötött
világot.

A gyerek a néhány fogásra nagy ne
hezen betanított vércsében éppen a füg
getlenséget, a szelídíthetétlenséget be
csüli, s felnőtté válásában valamiképpen
saját példaképét látja benne. Altala ön
magát keresi, s saját sorsát igyekszik
megérteni. A kegyetlen jelkép mögött
azonban kibontakozásra váró, melegebb
emberi érzései rejtőznek. Ebbe a folya
matba avatkozik be a környezete, hogy
a termelés kérlelhetetlen törvényeit jel
képezve, akaratlanul is elpusztítsa a ma
darat. Az objektivitás, mellyel Loach
filmez, igazolja a képeket, velük egy-egy
jel szerepét játszatja el: a madár célra
törő repülése a prédára, a gyerek vé
dekező gesztusai a környezetével szem
ben, a közelbeh füstölgő iparnegyed
baljós képe, vagy akár az olyan ellen
tétek, mint a korszerű iskola és a tanu
lók brutális, atavisztikus magatartása.

Az objektív látványban fölismerhet
jük a rejtett gondolatot, melyre a film.
épült: a termelés Iélektelensége újabb
Ieíektelenséget szül, anélkül, hogy az.
emberben a kiút keresésének ösztönét
véglegesen megsernmísftené, Erről a ma
gatartásról van tehát szó, s a róla szólő

film annyira lesz jelentős azok számára,
akik másutt nézik, amennyire ez a ma
gatartás jelent a számukra valamit, mert,
maguk is érintettek tőle. Loach filmjé
ben nincs semmi idegenség, s még jel
legzetesen "angolos" részletei - például
a "Ha ..." cimű filmmel ellentétben,
melynek légkörére olykor emlékeztet 
sem tűnnek föl. A világ látszatának a
leleplezését látjuk az objektívízalt ké
peken, s ez annyit jelent, mínt magá
nak a világnak a leleplezése, anélkül..
hogy valamiféle pragmatikus eszmerend
szer kapcsolódnék hozzá. Van ugyanis
egy egész nagy élményterület, mely nem
követeli az értelmezést, mível már az.
őt ábrázoló kép is sokatmondó: ez a
megnyilvánulás esete. Ott, ahol a sze
replőt fedik a gesztusai, viselkedése..
helyzete, ott a néző énje elhalványul a
filmen látható "ő" mögött, mert hely
zete alapján azonosulhat vele, és a lát
ványból tanulság lesz. Loach, akárcsak a
vele együtt említett rendezők, pontosan
a szemmel láthatót tárják föl, s ezért.
végül is többet mondanak róla, mint
bármely magyarázó vagy kritikai szö
vegmelléklet, Pedig - s éppen ez az:
értékük - nem tézis-filmek, s semmi
féle nézetet nem hangoztatnak benne.
Ezek a filmek arra épülnek, hogy az:
ember lényege a megnyilvánulásában
van; ha ezek a megnyilvánulások az:
ipari társadalomban azonosak, akkor
azonos kritika illeti őket. Az angol "sza
bad film" a maga objektivitásával, az
zal, hogy nem fűz hozzá semmit a kép
hez, a nézőt becsüli meg. akit ezáltal
magával egyenrangúnak tekint.

UNGVARY RUDOLF

A gyűlölet és a szeretet soha sincs annyira távol egymástól, hogy az egyik·
ne adhatna helyet a másiknak.

Ha nem úgy élünk, ahogyan gondolkozunk, hamarosan úgy gondolkozunk majd..
ahogyan élünk.

G l a s n i k s v. A n t u n ll>
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