
„A KONYHA" RENDEZŐJE 
James Hlll angol filmrendező munkatársaival Magyarországra érkezett az "Arany-

fej* című első angol—magyar cinerama koprodukció forgatására. A magyar közönség 
James Hill-t »A konyha- című Wesker-darab filmváltozatának rendezőjeként ismerte 
meg, melyet Magyarországon "Amíg az utolsó vendég elmegy* címmel mutattak be. 

— Hogy kezdte filmes pályafutá-
sát? 

— Tudja, mi az úgynevezett "app-
rentice-system*? (Magyarul talán 
inas-rendszernek lehetne fordítani.) 
Angliában, mint bizonyára hallotta, 
nincs filmfőiskola, ha valakinek 
filmművészi ambíciói vannak, akkor 
a létra alján kell kezdenie. Én köz-
vetlenül a háború előtt kerültem a 
filmszakmába, mint "tea-boy«. Ha 
ezt a szerepkört Magyarországon 
kellett volna betöltenem, akkor a 
művészek és a műszakiak fekete-
kávéért szalasztottak volna, de mi-
vel életem történetének színhelye ez 
időben Anglia, természetesen mind-
untalan teáért futkostam. 

Azután kitört a háború, én a légi-
erőkhöz mentem, és mint felderítő, 
filmeztem a levegőben. 1943-ban gé-
pemet lelőtték Németország felett, 
ejtőernyővel értem földet és hadi-
fogságba kerültem. 

A háborúban szerzett filmes ta-
pasztalataimmal azután már gyor-
sabban jutottam előre. Rövidesen 
rám bízták néhány gyermek- és if-
júsági film rendezését, ha jól em-
lékszem, hat ilyen jellegű munkám 
volt. Később egyre több dokumen-
tumfilmet forgattam. E műfajhoz 
egyébként mind a mai napig sem 
lettem hűtlen, előszeretettel foglal-
kozom dokumentumfilmjeimben po-
litikai kérdésekkel. 

— Megemlítene ezek közül néhá-
nyat? 

— Talán a legkedvesebb filmem 
— a játékfilmeket is beleértve — a 
"Szeptemberi vasárnap* című doku-
mentumfilm, melyet 1961 őszén for-
gattunk az egyik angol televízióadó 
részére egyetlen vasárnapon ugyan, 
de tizenöt kamerával egyszerre. 

A közel harmincperces film szinte 
kommentár nélkül mutatja be a lon-
doni parlament, előtt lezajlott atom-
bomba-ellenes béketüntetés előké-
születeit, lefolyását és a rendőrök 
beavatkozását, ami véget vetett a 
demonstrációnak. Mivel a forgatásra 
nem kaptunk hivatalosan engedélyt, 
munkatársaim a leglehetetlenebb he-
lyekről, szinte életveszélyben forgat-
tak. A film a tüntetést követő hétfő 
estén már adásra is került és ko-
moly visszhangot váltott ki. 

Egy másik filmemben szintén élet-
veszélyben forogtak az operatőrök. 
"Fekély Párizsban* címmel egyórás 
filmet, készítettünk a francia fővá-
rosban az algériai válság idején és 
valamelyik OAS-ellenes tüntetés 
forgatása közben a rendőrök gumi-
bottal beverték az egyik operatőr 
fejét. 

Megemlíteném még a "Cuba si!« 
című filmemet is, amelyet annak 
idején készítettünk, amikor az ame-
rikaiak elhagyták az országot. 



— Szólna játékfilmjeiről is? 
— "A konyha- filmváltozatán kí-

vül Mortimer rádiójátékát, a "Vád-
lott és vádirat—ot dolgoztam fel 
filmen, Peter Sellerssel a főszerep-
ben. Ez a film, mely egy tehetségte-
len ügyvéd és feleséggyikossággal vá-
dolt védencének tragikomikus törté-
netét mondja el, szélsőséges véle-
ményeket váltott ld kritikusokból, 
nézőkből egyaránt: vagy nagyon tet-
szett, vagy egyáltalán nem. 

— Egy másik Mortimer rádiójáték 
filmváltozata, az "Ebédidő-, még 
nem került forgalmazásra, bemuta-
tója az edinburgh-i filmfesztiválon 
lesz. (A rádiójátékot nemrég sugá-
rozta a Magyar Rádió is. — A szerk.) 
A film női főszereplője Shirley Ann 
Field, akit a magyar közönség bizo-
nyára jól ismer a "Szombat estétől 
vasárnap reggelig- című filmből. 
Röviden arról szól a film, hogy mi 
történik az egymást szerető hivatal-
nok és munkatársnője között, akik 
a rövid ebédidőt használják fel arra, 
hogy egymással egy rideg hotelszo-
bában találkozzanak. 

— Melyik volt legutóbbi filmje? 
— A "Házilag fabrikált autó- cí-

mű rövid játékfilm, mely műfajában 
talán Tati pantomimikus jellegű 
vígjátékaihoz áll közel. E film a kö-
zelmúltban nyerte el a berlini film-
fesztiválon az "Ezüst medve- díjat. 
Ezt megelőzőleg Olaszországban for-
gattam egy harmincperces színes já-
tékfilmet "Giuseppina- címmel. Ez 
Hollywoodban Oscar-díjat nyert. Re-
mélem, hogy ez utóbbi és már em-
lített, hozzám nagyon közelálló 
"Szeptemberi vasárnap- című fiimert 
rövidesen bemutathatom a magyar 
filmművészeknek, mert egy-egy kó-
piát Budapestre küldettem és a na-
pokban várom a tekercsek érkezését. 

— Mi a véleménye a i*Free Cine-
ma- irányzatáról? 

Könyökével jellegzetes mozdulatot 
tesz, mintha láthatatlan, szűk fala-
kat akarna széttaszítani: 

— Szét kell törni a meglevő ke-

reteket, hiszen minden ország új fil-
mes generációja ezt teszi, nevezzék 
mozgalmukat akár nouvelle vague-
nak, New York-i iskolának, vagy 
free cinemának. Véleményem sze-
rint az ezekhez az irányzatokhoz 
tartozó filmek nem annyira formá-
jukban és technikai megoldásaik-
ban, hanem tartalmukban, témáik 
őszinteségében hoznak újat. 

— Mi az angol filmrendezők leg-
nagyobb gondja? 

— Egy készítendő filmhez nem 
elég producert, azaz a gyártás költ-
ségeit finanszírozó vállalatot találni, 
hanem még a film forgatásának meg-
kezdése előtt biztosítani kell a for-
galmazást is. Ezt egy forgalmazó 
céggel kötött szerződés alapján lehet 
elérni, de a filmforgalmazó a maga 
szempontjait éppúgy érvényesíteni 
kívánja a készítendő filmben, mint 
maga a producer. 

— Mit jelent ez közelebbről? 
— A gyártó és forgalmazó cég be-

leszól a forgatókönyv, a szereposz-
tás, a helyszínek, díszletek, jelmezek 
minden kérdésébe. Nem közömbös 
számukra a film hossza sem. Nem-
egyszer fordult elő, hogy a már el-
készült filmből meghatározott mé-
terszámot kivágatnak, hogy a film 
ne haladja meg a forgalmazó által 
pontosan megadott időt. Egy rövid-
film, A vagy B kategóriájú játék-
film hossza szigorúan adott és ál-
landó. A televízió ebben a kérdés-
ben sokkal rugalmasabb, a tv-ren-
dezőnek nem kell mondanivalóját a 
megszabott terjedelem Prokrustes 
ágyába kényszerítenie. 

— Az angol színházi életben éppen 
napjainkban lesz egyre népszerűbb 
az egyfelvonásos darabokból össze-
állított műsor. Véleményem szerint 
a filmgyártásnak is túl kell lépnie 
a forgalmazás formamerevítő szem-
pontjain, ha magát mondanivalójá-
nak megfelelő formában és terjede-
lemben akarja kifejezni. 
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