
„Á film a kísérletezés műfaja".. 
D I R K B O G A R D E — B U D A P E S T E N 

A hazai közönség eddig csak egyet len f i lmben láthatta Dlrk Bogarde-ot , 
Joseph Losey A k i rá lyér t és a hazáért c ímű alkotásában. Szülővárosában. 
Londonban csakúgy, mint Európa és Amer ika nagyvárosaiban, Bogarde 
meg je l enése a vásznon biztos kasszasiker. Dirk Bogarde a közelmúltban 
néhány hétig Magyarországon forgatott . Egy fe lv i lágosult , emberséges, a 
kegyet len és előíté letektől e lvakult cári hata lommal szembeszegülő orosz 
főhivata lnokot játsz ik a The Fixer cimű f i lmben, me lye t B e m a r d Mala-
mud hasonló c imű Pul i tzer-d i jas regényébő l a macca i th izmus egykor i üldö-
zöt t je Dalton T rumbo f o rga tókönyve a lapján a Metró Go ldwyn Mayer f i lm-
gyá r készít Magyarországon. 

Az első kérdésünk ítéli még kettejük mű- komor alaphangjánál, 
mégsem a legújabb film- vészi kapcsolatát? könyörtelen naturaliz-
szereppel kapcsolatos, — Teljes mértékben musánál fogva már kez-
hanem azzal az egyetlen egyetértek Losey művé- dettől sem ígér anyagi 
filmjével, amelyet mi is szi ízlesevel, módszerei- sikert. Az én magas gá-
látihattunk. A királyért vei, az igazság kimondá- zsim felborította volna 
és a hazáért című filmet sára és az emberek meg- a költségvetést. Vállal-
Joseph Losey rendezte, gondolkodtatására irá- tam tehát, hogy gázsi 
aki a oannesi fesztivál- nyulő brechti erőfeszíté- nélkül, a filmforgalma-
díjas Baleset-et, Az seivel. Ám, ha egyetérté- zás bizonyos százalékáért 
inas-t, Modesty Blaise-t. sünk csak eszmei síkon játszom el a szerepet. 
A két művész kapcsolata maradt volna, sosem szü- Aztán be is következett 
tehát nem egy filmre letik meg Losey egyik az, amit előre sejtettünk: 
korlátozódik. Ily gyakori legjellemzőbb filmje, filmünk — az utóbbi 
együttműködés színész és amelyről épp most be- idők egyik legolcsóbb, 
rendező között nem le- szélgettünk, A királyért körülbelül kétszázezer 
het véletlen. Hogyan és a hazáért. Ez a mű dolláros költséggel ké-
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szült fi lmje —, még a 
befektetett összeget sem 
hozta vissza. 

Mondanom sem kell, 
hogy nem bántam meg. 
Változatlanul, látatlan-
ba igent mondok ma-
is Losey minden aján-
latára. Kapcsolatunknak 
egyéhként a kezdete is 
elég érdekes. Losey az 
ötvenes évek elején 
McCarthyek elől mene-
kült Európába. Keveset 
tudtam róla, amikor elő-
ször megkeresett, s egyéb 
elfoglaltságaim miatt 
nem is vállaltam el az 
általa kínált szerepet. 
Ekkor mégegyszer írt, 
csak arra kért, nézzem 
meg régebbi munkáit. 
Elmentem a Zöldhajú 
fiú vetítésére, s ott azon-
nal megegyeztünk: kö-
vetkező filmjében, az 
Alvó tigris-ben elvállal-
tam a felkínált szerepet. 

Beszélgetés közben kö-
rülnéztem Bogarde Royal 
Szállóbeli szobájában. 
A szállodaszobák köz-
mondásosán hideg sze-
mélytelensége innen 
száműzve: a tárgyak — 
szeszélyek harsány meg-
nyilvánulásai és a mű-
vészet alázatos kellékei 
mind vallanak Dirik Bo-
garde egyéniségéről. Az 
asztalon közel félméte-
res átmérőjű díszgyertya, 
a pamlagon szétszórva 
képes magazinok, s köz-
tük egy forgatókönyv, 
Jean Renoir küldte 
Bogarde-nak a kéréssel, 
hogy tanulmányozza s 
azzal a kéréssel, hogy 
kíván-e játszani benne. 
Megint másutt művészi 
könyvek, s a sarokban 
egy láda francia pezsgő. 

Ez utóbbi és a Rolls-
Royce, a szálló előtt, azt 
sugallná, hogy Dirk Bo-
garde a hírnévnek önfe-
ledten, s tán hivalko-
dóan örvendő s z t á r . 
De Bogarde pályája kez-

detein „önkezűleg" ve-
tett véget egy, neki nem 
tetsző népszerűségnek. 

— Valami olyasmiféle 
volt körülöttem, mint 
ma a Baatles-mánia. A 
színházi művészbejáró-
hoz minden este rendőr-
kordont állítottak, kü-
lönben nem tudtam vol-
na hazajutni. Amikor 
beléptem a színpadra, 
sóhaj és pisszegés hul-
lámzott át a széksorokon 
és megtörtént, hogy egy-
egy nő elájult . . . Több-
féle színészalkat van, de 
én a magam részéről hi-
szek a belső átélésben, a 
színészi áhítatban, ha 
úgy tetszik ihletben, 
márpedig az ilyen botrá-
nyos nézőtéri jelenetek 
jóvátehetetlenül tönkre-
teszik az ihletet. Elszán-
tam magam, hogy szét-
töröm a képet, amit az 
átlagnéző őriz rólam, és 
eljátszottam az Áldozat 
című filmben a homo-
szexuális férjet. Ez, va-
lamint Az inas baljósan 
intrikus címszerepe meg-
rázkódtatásként hatott, 
s az emberek érezhetően 
kezdtek elválasztani en-
gem azoktól a félelem és 
gáncsnélküli lovagoktól, 
akiket éveken át megsze-
mélyesítettem. 

— Ma már sosem köt 
kompromisszumot, ma-
gyarán : sosem vállal 
olyan szerepet, mely ön-
től idegen? 

— Amennyire a világ-
ban kompromisszum 
nélkül lehet élni, én úgy 
élek. Vannak áhított sze-
repeim, s van, amit csu-
pán elfogadok, de olyan 
egy sem, amellyel művé-
szileg nem értek egyet. 
Szinte kizárólag azokkal 
a rendezőkkel dolgozom, 
vagy szeretnék dolgozná, 
akiket emberileg és mű-
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vészileg becsülök, első-
sorban persze Losey-val 
és rajta kívül John 
Schlesingerrel, valamint 
két olyan francia film-
művésszel; akiket min-

dig is tiszteltem: Alain 
Resnais-vel és Jean Re-
noir-ral. A színház min-
dig kevésibé vonzott, 
mint a film s hét-nyolc 
évvel ezelőtt végleg ott-

hagytam. A filmet sza-
kadatlanul megújhodó, 
na tetszik, kísérleti mű-
vészetnek tartom. Ezt a 
Budapesten forgatott fil-
met, a Fixert például 
azért vállaltam el, mert 
fiatal és eredeti egyéni-
ség a rendezője, John 
Frankenheimer és mert 
néhány nagyon érdekes 
és szintén fiatal színész-
szel dolgozhatom együtt, 
Alan Bates-szel, vala-
mint a Royal Shakes-
peare Company két ki-
váló tagjával Ian Hóim-
mal ás Dávid Warren-
nal. És éppen ez a fiata-
los szellem, az új kere-
sése, a régi témában az 
új motívum megtalálása, 
a kísérletezés az, ami 
számomra legfontosabb a 
művészetben. 
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