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— Űj filmjének témá- hogy ebből az "esetből* sen választjuk, a fór-
ja? filmet kellene készíteni, gatókönyvet közösen ír-

— Régi vágyam, Ca- Egy szervezett banda el- juk. Természetesen ren-
peík Szalamandrákja. lopott egy repülőgépet, geteg vita közben, mert 

— Elmar Klos-sal, embereket rabolt. Be- mindegyikünk azt is be-
mint moszkvai dijnyer- szélgetve erről Klos-sal, le akarja adni a filmbe, 
tes filmjüket is, az »En- meglepetve láttuk amiben különbözik a 
gelchen-x-t? mindketten, mennyire másiktól. Aztán vannak 

— Mint minden mű- egyezik dramaturgiad és jobban megosztott mun-
vemet. Klos-sal a hábo- rendezői elképzelésünk. katerületeJc. A forgatást 
rú után ismerkedtem Így jött létre az első kö- és színészi munkát pél-
meg. 0 abban az időben zös produkciónk: az dául én irányítom. Klos 
a filmszövetség főtitká- "Emberrablás-". Azóta csak kritikus szemmel 
ra volt, én meg, jobb együtt dolgozunk. nézi, hogy úgymondjam: 
híján, dokumentfilmet — Mi a munkamód- elsőszámú bírálóm. Vi-
készítettem. Aztán Po- szerük? Vagy inkább: szont Klos oldja meg az 
zsonyban rendeztem el- hogy jött létre egy ilyen összes organizációs 
ső játékfilmemet, a művészi munkamegosz- problémákat, és ő vágja 
"Katka* című vígjáté- tds? a filmet. Ebben meg én 
kot. Eközben Klost ki- — A művészetről al- vagyok a kritikusa. Így 
nevezték a "Rövid fii- kotott nézeteink és vi- állandóan felelős, hozzá-
mek* gyárának dgazga- lágszemléletünk azonos, értő és elkötelezett bírá-
tójává. Ritkán találkoz- de temperamentumunk lat alatt dolgozunk, 
tunk és ilyenkor is csak merőben különbözik — Ez nem hat féke-
néhány hivatalos szót egymástól. Klos nyu- zőleg? Az ilyen állandó 
váltottunk egymással, godt, racionális, én in- bíráló magatartás néha 
1949-ben azonban a hí- kább ösztönös kísérlete- kellemetlen. 
rés "erdingi eset* kap- ző vagyok. Nincs kiala- — Lehet. Viszont 
csán egymástól függet- kult munkamódszerünk; szükséges, mint a művé-
lenül arra gondoltunk, A témát azonban közö- szi önbírálat. Ügy fog-

hatom fel ezt a viszonyt, 
mint felfokozott "meg-
személyesített* művészi 
önbírálatot. Az ilyen 
együttes hasonlít a há-
zassághoz. Ráadásul 
még magázzuk is egy-
mást. Tizennégy éve 
dolgozunk együtt és, ezt 
őszintén mondhatom, 
munkánk alapja a köl-
csönös bizalom és meg-
becsülés. Ez nagyon 
fontos, mert ennek hiá-
nya hiúsította meg ná-
lunk oly divatos rende-
ző-párok (Hannibal— 

- A halott neve Engelchen* 
— Wanda Splnka és Antonln 

Molclk 



Tatjana Beljakova 
a "Három kívánság—ban 

Sklasky, Vojtech Jasni 
—Kachina) hosszan tar-
tó, közös munkáját. Két 
dudás egy csárdában. 
Ebből csak káosz lehet 
és végül szakítás. Raj-
tunk kívül egyedül a 
szovjet Alovnak és Nau-
movnak ("Békét az ér-
kezőnek- rendezői) si-
került több mint egy év-
tizeden keresztül együtt 
maradni. Talán azért, 
mert bár mindketten 
különböző egyéniségek, 
ők is felosztják egymás 
között a feladatokat. 
Dramaturgjuk nekik 
sincs, ők maguk készí-
tik, akárcsak mi, a for-
gatókönyvet. 

— Az "Emberrablás-
után mi következett? 

— A "Légből kapott 
zenekar-, majd Vratis-
lav Blazsek: "Három kí-
vánság* című vígjátéka. 

— Ennek színpadi vál-
tozatát nálunk is ját-
szották a Petőfi Színház-
ban, "Mesébe illik- cím-
mel. 

— A film a személyi 
kultusz éveiben készült. 
Ennek az időnek művé-
szi szemlélete nem adott 
lehetőséget, hogy az al-
kotó a néző esetleges ön-
álló gondolataira, sajá-
tos, egyéni érzelmeire 
építse dramaturgiáját. A 
kritika is rosszindulatú 
volt, és olyasmit magya-
rázott a filmbe, ami 
eszünkbe sem jutott A 
"Három kívánság—ot 
betiltották, minket bá-
rom évre eltiltottak a 
filmezéstől. Pontosab-
ban a játékfilmektől. 
Megpróbáltunk Klos-sal 
valami újat csinálni: a 
poliecrant. A poliecran 
tulajdonképpen nyolc 
vásznon lejátszódó szi-

multán képsorozat. Per-
sze, nem tökéletes, de 
mint kísérlet, feltétlenül 
érdekes. A vásznak nem 
egyforma nagyságúak és 
különböző mélységben 
vannak elhelyezve. A 
filmet nyolc gép vetíti, 
a cselekmény a vászna-
kon egyszerre játszódik, 
néha különböző képeket 
látunk, néha azonos 
nyolc képet, a hangot 
sztereofon hangszalag 
szolgáltatja, mindez 
nagy hatást vált ki a 
nézőből. A produkcióhoz 
külön mozit kellett épí-
teni. Sajnos, eddig csak 
három műsor készült el 
az újonnan épült mozi 
számára. Ebből egy volt 
a miénk: az "Ifjúság-
című dokumentszerű já-
ték, melyet a prágai si-
ker után Kubában is 
bemutattak. Ezzel a 
munkával párhuzamo-
san a laterna magicában 
dolgoztunk, mely élő 

szereplők és a film kom-
binációja. 

— Ügy tudom, hogy a 
»Három kívánság«-ot 
újra játsszák. 

— Igen, a Központi 
Bizottság határozata a 
filmművészetből is elsö-
pörte a sematikus néze-
teket. A "Három kíván-
ság—ot rehabilitálták és 
újra bemutatják. Mi pe-
dig új lendülettel új té-
mát kerestünk. Ladislav 
Mnacko "A halott neve 
Engelchen« című regé-
nyét • választottuk. A re-
gény és a film hőse is 
maga az író, aki a hábo-
rú utolsó napjaiban ge-
rincsérülést szenved. 
Mozdulatlanul kell fe-
küdnie, és közben újra 
átéli a történteket. De 
az újraátélés átértéke-
léssel jár, s a cselekede-
tek átértékelése, helye-
sebben: mélyebb értel-
mük felfedezése konflik-
tusokhoz vezet. A hős. 
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ahogy állapota fizikai-
lag javul, gyógyul lelki-
leg is. Végső megállapí-
tása egy nyers, és való-
ságos tény: a második 
világháborúban naponta 
harmincezer ember halt 
meg, és ha az ő részvé-
tele, harci akciója csak 
egy nappal, csak egy 
órával is megrövidítette 
ezt a háborút, ez fölmen-
tése, erkölcsi igazolása 
tetteinek. 

— Ez a probléma, mo-
rális szempontból nézve, 
nem is a háborús, ha-
nem a háború utáni 
éveké. 

— A film nem a múlt 
rekonstrukciója. Morá-
lis súlypontja van. Há-
borúellenes film, amely 
az igazságtalan, támadó 
háború értelmetlenségét 
és kegyetlenségét tuda-
tosítja az emberekben. 
Konstrukciója forma-
bontó. A cselekmény 
részben a kórházi ágyon, 
részben a fel-felvillanó 
partizánharcokban ját-
szódik. A múlt csak mo-
tivációja mindannak, 
ami jelenleg a hősben 
végbemegy. 

— Es most következik 
Capek világhírű regé-
nye. A tíz éve dédelge-
tett terv... 

— Nem. Jelenleg 
Klos-sal a "Vádlott- cí-
mű filmet forgatjuk. 
Formailag fordítottja az 
»Engelchan«-nek. Szinte 
egy színtéren játszódó 

egyszerű cselekmény. 
Egy munkásigazgatót, 
akit egy új erőmű fel-
építésével bíztak meg, 
felelőségre vonnak 
olyan tettekért, amelye-
ket annak érdekében kö-
vetett el, hogy feladatát 
minden körülmények 
között teljesítse. Bű-
nös-e az igazgató, vagy 
sem? Képes-e a törvény 
lépést tartani az élettel? 
Ezt a kérdést veti fel a 
film. 

— Tehát a »Szala-
mándrák« még mindig 
csak terv? 

— Valamivel már 
több annál. Bár munká-
ba igazán csak a "Vád-
lott- forgatása után 
vesszük. 

— Es miért választot-
ták ezt a témát? 

— Mert úgy érzem, 
mélységesen elgondol-
koztatja az embereket a 
világról és önmagukról. 
Meggyőződésem, hogy a 
művészet, az igazi hatá-
sában soha sem direkt, 
ahogy mondjuk: szájba-
rágós, hanem közvetett 
és elgondolkoztató. És ez 
a legfőbb célja. Az em-
bereket a jó és nemes 
célok elérésére ösztö-
nözze. Nem tételeket 
kell igazolnia, hanem 
fölkeltenie a szándékot 
a jóra, a humánus és 
szocialista igazságra. 
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