
H A • • • 
Ha . . . Mi lenne h a . . . ? A feltéte-

lesmód a művészet egyik legkedvel-
tebb, legalapvetőbb nyelvtani for-
mája. A bűvös „ha" kaput nyit a 
képzelet számára, s a kapun túl a 
fantázia sejtelmes lehetőségei kínál-
ják magukat. Az egész síence fiction 
irodalom és filmművészet lényege 
ebben a rövid szócskában rejlik, de 
épp így a politikai és társadalmi 
fikcióké is. A művészi képzelet va-
riációi széles skálán mozognak, a 
játékos feltételezésektől a komor, 
apokaliptikus jóslatokig. 

Az angol Lindsay Anderson can-
nesi nagydíjas filmje címéül kihívó 
figyelmeztetésként a Ha... szócskát 
választotta, s ez a „ha" éppoly több-
értelmű, mint művének tartalma. 
Anderson alkotása szó szerinti je-
lentését figyelembe véve nem szói 
többről, mint egy fiúkollégium éle-
téről. A film azonban hamarosan 
rádöbbent — bár sohasem fogal-
mazza meg ezt rajtakaphatóan —. 
hogy a klasszikus angol nevelési 
rendszer alapja, a kiváltságos „col-
lege", az a bizonyos college, amelyet 
életrekelt, • valójában kicsinyített 
mása az odakinti világ elrendezésé-
nek. Ez a mikro-modell pontosan 

A három „ 

követi az „eredeti" felépítését, tük-
rözi törvényszerűségeit, s az évszá-. 
zados tapasztalatok alapján megszer-
kesztett nevelési gépezet pontos mű-
szaki tervrajzok alapján készíti elő 
és formálja meghatározóvá a jö-
vendő társadalmi individumok ma-
gatartását, beidegződéseit, művelt-
ségi rendszerét és ízlését. A Kor-
bácsnak nevezett, kivételezett hely-
zetű felsősök cinikus terrorja a ki-
sebbek felett, a szívós és találékony 
hadjárat, amelyet az egyéniség ki-
bontakozása és rendhagyó megnyil-
vánulásai ellen viselnek, a fegyelme-
zés pszichikai és fizikai eszközeit 
is latbavetve, a tanítás struktúrájá-
nak elavultsága és ostobasága, a 
kiürült hagyományok unalma, álta-
lánosabb érvényű, távolabbi hatósu-
garú összefüggésekről beszél. 

Szinte észre sem vesszük a finom 
átmenetet, amikor a fiúnevelő inté-
zet hétköznapjainak elevenen és hi-
telesen ábrázolt életképei átfordul-
nak parabolába, s a képzelet és a 
valóság egymásba olvadó játékaként, 
a kamaszok iskolai elégedetlensége 
az Establishement, a társadalmi fel-
építés elleni felkelésbe torkollik. Az 
erőszakra nevelt fiatalok erőszakkal 
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A fenyítés 

felelnek. Ha . . . Mi lenne ha . . . ? Mi 
lenne ha, a megaláztatásokért bosz-
szút esküdő diákok az iskola fennál-
lásának ötszázadik évfordulójának 
ünnepségén a valóságban is felgyúj-
tanák az ősi épületet, valóságos gép-
fegyverrel, valóságos gránátokkal le-
kaszabolnák a tisztes, ünneplő kö-
zönséget, igazgatóval, tanárokkal, 
püspökkel, tábornokkal, papákkal, 
virágos kalapos mamákkal egyetem-
ben? A társadalom persze nem adja 
meg magát. Védekezik. Felnyitják a 
fegyverraktárt, s tanárok, katonák, 
jófiúk, a megtámadott hatalom, 
rend és hagyomány védelmére kel-
nek. Egy előkelő anyuka maga is 
géppisztolyt ragad. Az iskola udvara 
abszurd hadszíntérré változik. A rek-
tor — aki nyilvánvalóan ,.az idők 
ú j szellemét" képviseli az engedmé-
nyeket nem ismerő konzervatizmus-
sal szemben — előrerohan és felkia-
bál a lövések irányába, a háztetőre: 
„Fiaim, én megértelek benneteket!" 
De ő is éppúgy golyót kap a homloka 
közepébe, mint aki „nem érti meg 
a fiatalokat". 

Mi ez? Jóslat? Figyelmeztetés? 
„Csak az erőszak és a forradalom a 
tiszta cselekedetek" — jelenti ki a 
film if jú főhőse barátainak, Lenin, 
Mao-Ce-Tung és a szex-bombák 

képeslapokból kivágott és falra ra-
gasztott fényképei alatt, kollégiumi 
szobájukban. A Ha . . . kamasz össze-
esküvőinek szűkszavú ideológiája 
összecseng a nyugati szélsőbaloldali 
ifjúság jelszavaival. Lindsay Ander-
son fi lmje azonban nem egy divatos 
irányzathoz kapcsolódik, melyet a 
felvevőpiac ú j lehetőségeit kitapogató, 
mozgékony filmipar is felfedezett, 
hanem őszintén átélt továbblépés sa-
ját művészi pályáján. Ne felejtsük el, 
Lindsay Anderson egyik ideológusa 
és megalapítója volt az angol Free 
Cinema mozgalomnak, s 1957-ben 
közzétett manifesztumát az irányzat 
általánosan elfogadott programja-
ként tartották számon. 

Egy olyan hatalmas ipari ország-
ban, mint Anglia, ahol a népesség 
legjelentősebb hányadát a munkás-
ság alkotja, a Free Cinema film-
jei előtt szinte nem is jelentek meg 
munkások a filmvásznon. Lindsay 
Anderson (előző filmje a This sporting 
life, nálunk Egy ember ára címmel 
játszották), Karel Reisz, Tony Ri-
chardson nem csak háttérként fedez-
ték fel filmjeikben az iparvidékek 
sivár és nyomasztó tájait, hanem a 
munkások életének, gondolatvilágá-
nak megértésére törekedtek, kemény 
vonásokkal rajzolva meg kiutat nem 



találó vágyaikat, elégedetlenségüket. 
Anderson if jú hőseinek lázadása a 
kollégiumi és az egész társadalmi 
rend ellen, egyenes folytatása annak 
a félig-meddig értelmetlen és irracio-
nális lázadásnak, amellyel az egy-
kori Free Cinema mozgalom film-
hősei a fennálló viszonyok ellen for-
dultak. Tony Richardson A hosszú-
távfutó magányossága című filmjé-
ben Colin Smith látványos gesztus-
sal megtagadja, hogy javítóintézete 
dicsőségére, „nekik" megnyerje az 
iskolák közötti távfutóversenyt. 
Nyilvános demonstrációja megfogal-
mazatlan fenyegetést rejtett magá-
ban, hasonlóan a jelképes erejű kő-
höz, amelyet Karel Reisz filmjének, 
a Szombat este, vasárnap reggel fia-
tal munkás hőse hajított el a törté-
net végén. Tulajdonképpen ez a kő 
változott most kézigránáttá a Ha... 
főszereplőjének kezében. 

Lindsay Anderson filmjének nincs 
olyan egyértelmű osztálytartalma, 
mint a Free Cinema korábbi mü-
veinek, hiszen a kollégiumba nem-
igen kerülnek be az alsóbb néposz-
tályok gyermekei. Mégis, mint min-
den igazán kiváló művészi alkotás-

A lázadás (Christine Noonan és Malcolm 
McDowell) 

nak, Anderson filmjének is többszö-
rös mögöttes rétege van, az elő-
térben zajló konkrét eseményeken 
túl, más jelképes, általánosabb ér-
vényű is. Ezeket persze nagyon óva-
tosan szabad csak megfogalmazni. 
Ha a Ha nem akarna többet, csu-
pán ábrázolni egy fiúkollégium belső 
életét, különös atmoszférájú tenyész-
világát, mely nem csak tudomá-
nyokra, vallásra, katonai engedelmes-
ségre nevel, de melegágya a homo-
szexuális kapcsolatok kialakulásának 
—, Anderson műve akkor is kitűnő 
lenne. Az a felismerés azonban, 
hogy a kollégiumi mikrokozmosz 
pontos vetülete a társadalmi makro-
kozmosznak, távolabbi következteté-
seket enged. Anderson a művészet 
„cseppben a tenger" lehetőségével 
nem csupán az angol nevelési rend-
szerről mondja el véleményét, de a 
mai társadalomról is. Az alsósok 
rabszolgahada, mely szolgálni kény-
szerül a felsősöknek, a kizsákmányolt 
és kiszolgáltatott kicsik és a hatal-
mukkal visszaélő Vigyázók között 
lappangó gyűlölködés az iskolai bel-
világot is elnyomókra és elnyomot-
takra osztja. Az ellenállást vérszer-
ződéssel megpecsételő három barát 
Colin Smith-szel, az essexi javítóin-
tézet i f jú lakójával együtt elmond-
hatná: „ . . . t u d o k valamit, amit az-
előtt nem tudtam: azt, hogy ők meg 
én harcban állunk." Anderson át-
gondoltan és aprólékosan készíti elő 
a film végéig a felismerést: lényege-
sen többről van itt szó, mint generá-
ciós lázadásról. A Ha . . . zárójelene-
tében, a fegyveres összetűzésben, 
mint valami középkori haláltánc jel-
képes figurái vonulnak fel a kol-
légium udvarán, a Tudomány, a Val-
lás, a Hadsereg, a Hatalom megsze-
mélyesítői. 

A film pontos dramaturgiája, erős 
atmoszférája, kamaszos költészete, 
remek színészvezetése, a képzelet és 
valóság szálainak leheletfinom egy-
másbafonása is jelentős művé avatja 
Anderson alkotását S ennél az állí-
tásnál nincs szükség feltételesmód-
ra. Kijelentőmódban mondhatjuk. 
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