
Többször láttam Ranódyt rendezni, 
a legnagyobb felfordulásban is nyu-
godt maradt és halkszavú, szilárd 
pont a forgatagban. Észrevettem, 
nem szereti, ha nézik munka köz-
ben, ibér erről sohasem tett meg-
jegyzést. 

Most rövid beszélgetésünk során 
erről faggatom. 

— Az alkotás folyamata, magán-
ügy — válaszolja. — Az indián asz-
szonyok is, ha megérzik, hogy eljött 
a pillanatuk, felkerekednek, elvonul-
nák a magányos erdőbe szülni és 
csak a csecsemővel karjukon térnek 
vissza. 

— És ha a csecsemőnek ferde a 
nyaka vagy hat ujj nőtt a lábán? 

— Az anya megtette, amit tehetett, 
most imár megkövezhetik. 

— Persze, minden anya- elfogult a 
saját gyerekével szemben. 

— Ne higgye. Véletlenül tegnap 
láttam hosszú idő után ismét a »Sza-
kadék«-ot. Voltaik pillanatok, melye-
kért úgy éreztem, érdemes volt meg-
csinálnom a filmet... 

— Például mikor Bakos József be-
néz háza ablakán és a szobában meg-
látja holtan kiterítve a kisfiát, ugye? 
Ahogy visszaemlékszem, most is hi-
deg fut végig a hátamon. 

— Igen, igent Ezekért a bizonyos 
pillanatokért érdemes egyáltalán fil-
met rendezni. De tegnap a hibák is 
élesebben a szemembe ötlöttek. A 
múló idő' a legjobb orvossága az al-
kotói elfogultságnak. 

— Emlékszem,'a kritikák annak 
idején ügy üdvözölték a •Szaka-
d é k o t , mint amelyben sikerült 
megteremteni a jellegzetesen ma-
gyar, nemzeti filmstílust, Mi a vé-
leménye erről? 

— A nemzeti jelleg kifejezése ter-
mészetes és kötelező eszköze a rea-
lista ábrázolásnak, de ez még nem 
stílus. Magától értetődő, hogy a ma-
gyar parasztalak a magyar paraszt 
vérmérsékletével rendelkezik, az 
olasz kiskereskedő olasz tempera-
mentummal. Ha egy filmben a ma-

gyár paraszt kezeivel jobbra-balra 
kaszálva gesztikulálna, pergő nyelv-
vel, szemét forgatva hadarna, vagy 
ha az olasz fűszeres kurta tőmonda-
tokban bökné oda véleményét, komó-
tosan rágyújtva pipájára, nagyokat 
pökne a földre, mindenki azt mon-
daná, a fám alkotói rosszul figyelték 
meg az életet, mert a magyar, illetve 
az olasz ember nem ilyen. Eszükbe 
sem jutna újszerű stílusról beszélni. 

összerakva a beszélgetésünk alatt 
hallottakat, találgatva és következ-
tetve, valami lassú, konok határo-
zottságot sejtek- meg Ranódy egyé-
niségében. Megfontolt, biztos kar-
csapósokkal közelíti .meg céljait. Már 
hatodikos gimnazista korótól kezdve 
filmrendező alkart lenni. Mint ne-
vetve mesélte, a legdöntőbb és a leg-
Mkesitőbb benyomást a »Mesea>utó« 
egyik jelenete gyakorolta rá. 

— Sajnos, nem tudom szó szerint 
idézni. Kabos faggatja a vezérigaz-
gató titkárnőjét — Gombaszögi Ella 
játszotta —, miért nem viszonozza 
érzelmeit, talán valaki mást szeret 
és ha igen, kit? Vágás. -Engem...-« 
— mondja Törzs Jenő, a vezér és 
egy egészen más irányú mondatot 
folytat, valami ilyesmit: »Engem nem 
érdekel az igazgatóság véleménye...* 
Ez vott, a csodák csodája! Egy műfaj, 
amiben ilyet lehet csinálni, többet 
ért számomra irodalomnál, zenénél, 
mindennél. Persze, ma már én is 
primitívnek és elavultnak érzem az 
ilyen megoldásokat. 

1943-ban első filmjeként Darvas 
Szakadék-ját rendezte volna, de a 
filmet politikai tendenciája miatt le-
tiltották. Nem nyugodott bele, meg-
rendezte tizenhárom év múlva. 

így kívülről nyugodt, kiegyensú-
lyozott temperamentumnak nézem, a 
mikszáthos megjelenéshez mikszó-
thos életbölcsességet képzelek, de ő 
azt mondja, ez csak látszat, a belső 
izgatottság, az állandó feszült ideg-
állapot leplezése. 

Ranódy, többi rendezőnkhöz viszo-
nyítva, meglehetősen ritkán rendez. 
Megkérdezem, mi az oka ennek? 

(Beszélgetés (Ranódy Búsuló filmrendezővel 



Ranódy László, 
AJtay Andor 
él Bars Margit 

— Szerintem — válaszolja — évi 
egy filmnél többet nem lehet gondo-
san előkészíteni. Még igy is, az iro-
dalmi forgatókönyv elkészülése rend-
szerint egybeesik a forgatás elkezdé-
sének időpontjával. Ennek aztán az 
a következménye, hogy a rendezőnek 
csak igen kevés ideje marad az iro-
dalmat filmre áttranszponálni, ami 
meg is látszik az elkészült film szín-
vonalán. Ezért örültem is, hogy kö-
vetkező filmem — Darvas József: 
»Vízkereszttől Szilveszterig« c. regé-
nyéből készül — előkészítésében 
külső körülmények miatt kényszer-
szünetet kellett tartanom. A forgató-
könyv első változatán annyi javítani 
valót találtam, annyi új elképzelésem 
támadt közben, hogy ismét elölről 
nekifogtunk az egész munkának. 

Kérdezgetem rendezői ideáljáról. A 
tartózkodást, az egyszerűségét vallja 
eszményéneik. 

— A rendező sohase tolja előtérbe 
magát, ne hivja fel a néző figyelmét 
saját személyére. Ame, itt vagyak én, 
a rendező, nézzétek, micsoda szaltó 
mortálékat mutatok, csodáljatok és 
tapsoljatok!•« Nem, a nézőnek nem szar 
bad észrevennie, hogy a filmet ren-
dezték Is, amit lát, érezze megren-
dezetten, valódi étetnék, ennél na-
gyobb művészi bravúrt, rendezői di-
csőséget nem tudok elképzelni. Eb-
ben a tekintetben legnagyobb élmé-
nyem Ford, Steinbeck: -Erik a gyü-

mölcs«-éből készített filmje volt. 
fvü-iódy minden filmjében új színé-

szekkel kísérletezik. O adott először 
szerepet Medgyessy Máriának, Bara 
Margitnak, Csögör Tibornak, Kuibik 
Bélának, Móór Mariamnak. Móór Ma-
rlant például közel ötezer jelentkező 
közül választotta ki. 

— A Vízkeresztben szeretnék ere-
deti parasztarcokkal próbálkozni. 
Persze, a nem színész színészek 
problémája nem olyan egyszerű, a 
leggondosabb irányítás mellett is 
rendszerint csak saját magukat tud-
ják eljátszani, valaki mássá átlénye-
gülni már képtelenek. A felcsillan-
tott lehetőség, a vágyak és a képes-
ségek közötti ellentmondás gyakran 
okoz tragédiát. Ha emlékszik Vitto-
rio de Sica »Biciklitolvajok«-jának 
főszereplőjére, neki sem sikerült 
soha többé megismételni egyszeri 
rendkívüli teljesítményét. A fiatalok 
meg különösen hajlamosak, hogy el-
kapassák magukat. Mint mikor a 
zongoratanárnő és a tanítványa négy-
kezest játszanak. Ámbár a tanítvány 
csak néha üt le egy-egy hangot, a 
zongora mellől felállva, mégis kész 
zongoraművésznek képzeli magát. 
Meg kett értetni a dttettáns üstökö-
sökkel, csak úgy nyerik vissza lelki 
egyensúlyukat, ha egyszeri filmsze-
replésüket csak egy szép kalandnak 
tekintik életükben, nem pedig új hi-
vatásnak. LETAY VERA 


