
BUKARESTI INTERJÚ 

ION POPESCU GOPOVAL 
Nehéz megtalálni. A nap huszon-

négy órájából úgyszólván huszon-
négyet dolgozik: kora reggeltől for-
gat, tárgyal, értekezik, Intézkedik, 
színházba megy, utána meg hajnalba 
nyúló vitákon vesz részt írókkal, 
színészekkel, rendezőkkel, kritiku-
sokkal. Pedig megjelenése épp ellen-
kező benyomást kelt. Magas, testes, 
mackós mozgású, látszatra kényelem-
szerető fiatalember. Negyvenéves — 
de harmincnál többnek alig hinné 
az ember. Két napig -üldözöm-, amíg 
végre sikerül megtalálnom. Első nap 
meg kell elégednem rövid életrajzá-
val; állandó operatórje és legköze-
lebbi munkatársa, a magyar szárma-
zású és magyarul kitűnően beszélő 
Horváth István mutatja be Gopot. 

— Apja, Constantin Popescu gra-
fikus kezdte rajzra tanítani. Elvé-
gezte a bukaresti Képzőművészeti 
Főiskolát, majd Moszkvában folyta-
tott speciális tanulmányokat. 1950-
ben kezdett hozzá saját rajzfilm-
stúdiója alapjának lerakásához. -A 
figyelmetlen kiskacsa-, -A méh és a 
galamb- -Két nyulacska- — első 
gyermekfilmjei. Az utóbbiért 1952-
ben Állami Díjat kap. Majd -A 
rosszmájú sündisznó, -A leleményes 
halacska-, -Marinica- és a -Mari-
nica csavarja- című rajzfilmjei utón 
— 1955-ben forgatja első rövidfilm-
jét színészekkel, - A hazudós kis-
lány—t amely meghozza az elsó 
nemzetközi elismerést is: díjat nyer 
az Edinburgi Fesztiválon. 1956-ban 
teremti meg világhírűvé vált Ember-
kéjét; a filmért, a -Rövid történet-
ért Cannesban az Arany Pálmával 
tüntetik ki. A -Hét művészet- a 
Tours-i Fesztivál nagydiját nyeri el; 
következő színes, rövid játékfilmje 
-A hercegnő szerelmese- pedig Mar 
del Plataban kapja meg -a legjobb 
ifjúsági film- díját. Az 1959-ben for-
gatott -Homo sapiens* a Karlovy 
Vary-i és a San Francisco-i fesztivá-
lon nyer nagydíjat. Végül első, egész 
estét betöltő nagy játékfilmje, az -El-
loptak egy bombát- 1962-ben készül 
el; Edinburgban és Szalonlklben 
nyer díjat. 

Másnap, a déli forgatási szünetben 
akad végre egy nyugalmas félórája 
Goponak. Már -csak- egyszer hívják 
fel beszélgetés közben: most jött a 
hír, hogy az -Elloptak egy bombát-
különdíjat kapott Bordigheraban, a 
komikus filmek olaszországi feszti-
válján is. 

Ezzel kezdi a beszélgetést is, ami-
kor megtudja, hogy Budapestről jöt-
tem: 

— Kicsit csodálkozom a magyar 
kritikusokon — mondja, és vaskos 
dossziét vesz elő. — Nagyon érdekel 
filmjeim külföldi fogadtatása, és épp 
ezért minden kritikát összegyűjtők és 
lefordíttatok, a világ minden részé-
ből, ahol bemutatták valamelyik 
filmemet. Sok okos és megszívle-
lésre érdemes gondolatot olvastam 
már filmjeimmel kapcsolatban — 
néha számunkra teljesen ismeretlen 
lapokban — soha nem hallott nevű 
kritikusok tollából. A pesti kritikusok 
rajzfilmjeimet — néha érdemükön 
felüli — dicsérettel fogadták. Az -El-
loptak egy bombát- viszont kizárólag 
a magyar bírálóknak nem tetszett. 
Lapozgat a dossziéban; szovjet, angol, 
francia, amerikai, lengyel és más 
újságkivágásokat mutat. — Az edin-
burgi és a szaloniki fesztiválon is 
díjat nyert a bomba-; a díj, 
amelyről most értesítettek, már a 
harmadik. S tetszett a film min-
denütt, csak önöknél nem. Nagyon 
érdekelne, vajon miért? A kurta 
recenzióknál bővebb eszmecserére 
számítottam, mikor tavaly meghívott 
a Magyar Filmművész Szövetség. 
Sajnos, nem jutott időm az utazásra; 
sürgősen be kellett fejeznem az 



UNESCO felkérésére forgatott filme-
met. 

— Hallhatnánk valamit erről az új 
rajzfilmről? 

— Új rajzfilmem címe: "Halló! 
halló!* — mondja. — Az UNESCO 
felkérésére forgattam, akárcsak 
Macskássy Gyula barátom az "1, 2, 
3 .. .**at. Alapgondolata: a távközlés, 
a híradás fejlődésének történetében 
megmutatni az emberek közötti köz-
lekedés, egymás megismerésének 
tendenciáját. A régi keleti filozófia 
ellentétét akartuk bebizonyítani; a 
mi alapelvünk: láss, hallj, beszélj! 
Filmünk azt mutatja meg, hogyan 
jutott el az Ember — filmünkben a 
már ismert Emberke — az ősi tam-
tam doboktól a szputnyikokig. Ebben 
a sajátosan ferde tükörben megele-
venedik a távíró, a televízió felfede-
zése. 

— Legújabb műve? 
— Most forgatom; címe: "Léptek 

a Holdba*. Egész estét betöltő játék-
film, színészek szerepeltetésével. 

— Hűtlen lesz a sok sikert hozott 
Emberkéhez? 

— Nem, de a valóság kifejezése 
különböző formákat igényel. Bizo-
nyos mondanivaló közvetítésére élő 
színészek alkalmasabbak, mint a más 
esetekben hatásosabbnak bizonyuló 
rajzok. Célom: minden filmnél meg-
keresni a tartalomhoz legjobban illő 
formát. A gyakorlatban nagyjából 
úgy valósítom meg ezt az elgondolá-
somat, hogy minden rajzfilm után 
egy-egy játékfilmet forgatok. 

— Miről szól a »-Léptek a Holdba?* 
— A film a jövőben játszódik. A 

Holdban vár egy — nem is túlsá-
gosan távoli — jövőben élő meny-
asszony a vőlegényére. A menetrend-
szerű rakéta azonban nyolcvan per-
cet késik; s ez igen nagy idő a türel-
metlen fiatalembernek, aki minden 
eszközt kipróbál,, ami az emberiség 
története során ismeretes volt, hogy 
hamarabb érjen szerelmeséhez. Pro-" 
metheusszal kezdődik a film, aki el-
lopta a tüzet az istentől, s felvonul 
benne minden olyan történelmi vagy 
mithológiai alak, aki megpróbálta 
meghódítani az eget. Ikarus, Verne, 
Cyrano, Galilei, angyalok, ördögök, 

boszorkányok a film szereplői; vagyis 
mindenki, akinek valami kapcso-
lata volt a repüléssel. A film egyúttal 
tiszteletadás akar lenni inindein nagy 
eszmének és gondolkodóinak is, s a 
tudömáiny győzelmét bizonyítja a ba-
bonáik és legendák fölött. Lesz ugyan 
dialógus is a filmben, a mese azonban 
anélkül ds érthető. Rajzokra éts zened 
effektusokra építünk. Már a forgatás 
végélhez közeledünk; körülbelül egy 
hónap múlva a technikai munkákkal 
is elkészülünk. 

— További tervei? 
— A III. moszkvai nemzetközi 

filmfesztiválon veszek részt július-
ban, ahová zsűritagnak hívtak meg. 
Aztán újabb rajzfilmet forgatok, cí-
me: "Az élőlények kialakulása*. 
Majd megint játékfilm: nagy mese-
modónk, Ion Creanga népi legendája 
nyomán, "Fehér szerecsen* címmel. 
Mindkét forgatókönyv készen áll 
már. 

— A forgatókönyvek szerzői? 
— Filmjeim forgatókönyvét min-

dig magam írom. Operatőröm to-
vábbra is Horváth István' lesz, akiivel 
mindfen eddigi sikereim közös. Ter-
veim között hadd mondom el azt is: 
idén feltétlenül élek majd magyar 
filmművész-barátaim meghívásával 
és elmegyek Budapestre. Tavaly nem 
jutott idem erre az utazásra, de most, 
a "Léptek a Holdba* bemutatóján ott 
leszek. Biztosra veszem, hogy érde-
kes és számomra nagyon tanulságos 
eszmecserében lesz majd részeim a 
pestd nézőkkel és kritikusakkal £s, 
akikkel türelmetlenül várom a sze-
mélyes találkozást. 

ZSUGÁN ISTVÁN 

Kép a -Halló, halló!—ból 


