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B E S Z E L G G T E S B A C S Ó P E T E K K E L 

Bacsó Péter a napokban fejezte be 
Fejlövés című új filmjének forgatá-
sát. A rendező Zimre Péterrel együtt 
írta a forgatókönyvet, operatőr 
Zsombolyai János. A film női fősze-
repét Kovács Kati játssza, a két fia-
talember szerepében pedig Bacsó új 
filmje ismét ismeretlen „civileket" 
mutat be: Horváth Károlyt és Miller 
Józsefet Bacsó a héten abbahagyta 
új filmjének utómunkálatait és San 
Sebastianba utazott, ahol tavaly ké-
szített alkotása, a Nyár a hegyen a 
fesztivál magyar versenyfilmje. El-
utazása előtt beszélgettünk a rende-
zővel. 

H Á R O M Ö N G Y I L K O S J E L Ö L T 

— Hogyan foglalhatná össze rövi-
den új filmjének cselekményét? 

— A sztori egy rendőri hírből 
származik. A Népszabadságban ol-
vastam két évvel ezelőtt arról az 
ítélethirdetésről, amelynek során 
„öngyilkosságban való részvétel" 
miatt elítéltek két fiatalt. Nekilát-
tunk az előzmények felkutatásának, 
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tanulmányoztuk a vizsgálati anya-
got, beszélgettünk a börtönben az el-
ítéltekkel, felkerestük családjukat, 
volt munkahelyüket. Kicsit úgy dol-
goztunk, ahogyan Truman Capote a 
Hidegvérrel anyaggyűjtésénél; órá-
ról órára rekonstruáltuk az esemé-
nyeket, s összeállott a történet: egy 
fiú és egy lány, akik úgy érzik, hogy 
bezárult körülöttük a kör, s nem él-
hetnek |ovább, elhatározzák, hogy 
öngyilkosok lesznek. Csatlakozik 
hozzájuk a fiú barátja is, és egy lo-
pott autóval — amiben revolvert ta-
láltak — elindulnak, hogy a viseg-
rádi erdőben végrehajtsák tervüket 
A főhős, az első fiú valóban agyon-
lövi magát, a másik kettő megriad 
és menekülni kezd... Nagyon rövi-
den és sután elmesélve, ennyi a va-
lódi történet amit — a szükséges tö-
mörítéstől eltekintve — változatla-
nul építettünk bele a forgatóikönyv-
be. A hiteles eseménysornak van 
néhány irracionális mozzanata is, 
ezeket egyszerűen tudomásul vettük, 
és nem is próbáltuk megmagyarázni; 
nem akartuk elpszichologizálni ezt 
a döbbenetes történetet. 
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Kovács Kati és Horváth Károly 
I 

— Oj •filmje miként kapcsolódik 
előző, szintén az ifjúság problémái-
val foglalkozó alkotásaihoz? 

— A Fejlövés a fiatalságnak arról 
a „mélytengeri rétegéről" kíván hírt 
adni, amelyhez alig-alig jut el pro-
pagandánk és kultúránk. Tapaszta-
lataim szerint nem is csekély és 
megvetendő — sem számszerűleg, 
sem potenciális erőként — ez a ré-
teg, amely előtt még nyitva áll az út 
minden irányban. Ezeknek az önma-
gukra maradt, hamis illúziókban élő, 
magányukban didergő kis ember-
kéknek a történetében azt a belső 
mozgást keressük, ami — alaktalan 
nosztalgiaként — jelen van bennük 
egy egészségesebb, közéletibb, hu-
mánusabb, sőt: szocialistább élet-
forma iránt. A film előadásmódja — 
szándékom szerint — nagyon tár-
gyilagos és rideg, kerül minden szen-
velgést és morarizálást, hogy a maga 
teljes valóságában mutathassa fel 
ennek a rétegnek a fogódzónélküli-
ségét. Pedig ezekben a fiatalokban 
is nagy és elfojtott energiák feszül-
nek, amiket — véleményem szerint 
— nem használunk fel megfelelően, 
nem veszünk igénybe. Ennek a „slá-
gerkultúrán" felnőtt rétegnek a va-
lódi társadalmi mozgásokhoz fűződő 
kapcsolatai nagyon lazák; hamis tu-
dattal élnek a világban, mind a köz-
életet, mind egymás közti kapcsola-

Horváth Károly, Miller József és Kovács 
Kati 

taikat illetően. Meggyőződésem, 
hogy jobban kell figyelnünk rájuk. 

— A jelek szerint ön konzekven-
sen elkötelezte magát az ifjúság ak-



tuális gondjainak filmi megfogalma-
zása mellett; a Fejlövés már negye-
dik munkája e témakörben. 

— Valóban konzekvensen, sőt rög-
eszmésen ifjúságpárti vagyok. Leg-
közelebbi, most tervezett filmem is a 
fiatalokról szól majd. Középiskolás 
diákok között játszódik, s egy diák-
lázadást elevenít meg. Ez a történet 
is valódi eseményre épül: egy köz-
kedvelt. tanárt kidobtak az egyik 
gimnáziumból, aminek következté-
ben a nagyfokú morális érzékeny-
séggel „megvert" fiatalokban sajá-
tos, nagyon jóirányú erjedési folya-
mat indult meg ... Előző filmjeim 
közül a Nyáron egyszerű-ben e ré-
teg törékeny hősiességét kívántam 
bemutatni, egy dacosan megkötött 
fiatalkori házasság történetével. A 
Szerelmes biciklisták- ban — amit 
egyébként nem tartok a legsikerül-
tebb munkámnak — szintén a fiatal-
ság önmagával és az egész világgal 
való elégedetlenségét, többre-jobbra 
áhítozását igyekeztem megfogal-
mazni; a Nyár a hegyen-ben pedig 
másféle aspektusból, a múlt-jelen 
viszonyának összefüggéseiben vizs-
gáltam a fiatalokat. Végül a Fejlö-
vés — nagyon sematikusan megfo-
galmazva a film alapgondolatát — 
nem egyéb, mint annak ábrázolása, 
hogy nagyon fáj a szívem ezekért a 

gyerekekért, akik okosabban és bol-
dogabban élhetnének, ha mi felnőt-
tek valamivel értelmesebben bán-
nánk velük. 

A N E K D O T A Z A S N É L K Ü L 

— Űj filmjének stílusa miben ha-
sonlít, és mennyiben különbözik az 
előzőekétől? 

— A Fejlövés forgatása során tel-
jes dokumentálás hitelességre, tárgy-
szerű, száraz előadásmódra töreked-
tem. Mellőztem minden kommentárt, 
mert el akartam titkolni saját érzel-
meimet az eseményekkel kapcsolat-
ban. Ügy véltem, hogy meg kell döb-
bentenem, fel kell ráznom a nézőt, 
s ezt leginkább a tények tárgyila-
gos, hideg előadásmódjával érhetem 
el. Előző filmjeimmel ellentétben el-
hagytam minden anekdotikus ele-
met, hogy a stílus szárazságát meg-
őrizhessem. Tudom magamról, hogy 
hajlamos vagyok a poentírozásra, az 
anekdotázásba való elkalandozásra, 
ezért, a vágás során fokozott szigor-
ral bántam az anyaggal, s kihagy-
tam minden olyan jelenetet, ahol az 
anekdotázás gyanúja felmerülhetett. 
Ennél a filmnél egyébként külön je-
lentősége volt az operatőri munká-
nak, hiszen a cselekmény hetven 
százaléka egy autóban játszódik, s 

Kovács Kati és Horváth Károly 



A visegrádi Duna-parton 

végig kézi kamerával dolgoztunk. 
Zsombolyai János átlagon felül in-
venciózus, ideális partner volt ebben 
a munkában. 

— Hogyan határozhatná meg 
filmje műfaját: bűnügyi filmet ké-
szített a bűnügyből? 

— Attól függ, honnan nézzük. 
Olyan szempontból bűnügyi film a 
Fejlövés, hogy ténylegesen feldolgoz 
egy bűnügyet, s arra törekedtem, 
hogy nagyon izgalmasan, a néző fi-
gyelmét végig lekötve bontakozzék 
ki a cselekmény. De nem krimi, 
mert egyetlen percig sem kérdés, ki 
a tettes. A Fejlövés tehát — szerin-
tem — mai bűnügyi történet, társa-
dalmi és morális mondanivalóval. 

A S T Ü D I O C S O P O R T 
P R O G R A M J A 

— A rendező Bacsó után most Ba-
csó Pétert, az l-es stúdiócsoport ve-
zetőjét kérdezném terveiről, elkép-
zeléseiről. 

— Néhány évvel ezelőtt Újhelyi 
Szilárd, csoportunk akkori vezetője 

fogalmazta meg a stúdió program-
ját. Noha Újhelyi azóta elkerült tő-
lünk, „örökségét" folytatni kíván-
juk, tartjuk magunkat az akkor el-
határozott programhoz: a mai ma-
gyar valóság lényeges konfliktusai-
nak feltárására, éles felvetésére tö-
rekszünk. Természetesen mindenki 
olyan stílusban és módszerrel teszi 
ezt, amely az egyéniségének legin-
kább megfelel. Lassanként összejött 
egy generáció az l-es stúdióban; a 
mai negyvenévesek nemzedéke. 
Egész eddigi pályafutásunk, a múlt-
ban játszott szerepünk menthetetle-
nül arra predesztinál bennünket, 
hogy felelősséget érezzünk a mai 
magyar társadalmi valóságért, hi-
szen részt vettünk annak kialakításá-
ban. Úgy is mondhatnám: „mi csi-
náltuk", tehát nyugtalanul és idege-
sen, felelősségtől áthatva figyeljük, 
mi lesz belőle. Feladatunknak érez-
zük filmjeinkben megmutatni — ki-
ki temperamentuma, stílusa, vér-
mérséklete szerint — jelenünk konf-
liktusait. Lényegében ez a közéleti 
felelősség forrasztja egybe stúdió-
csoportunkat, amelyben olyan eltérő 
alkatú és stílusú művészek dolgoz-



nak együtt, mint Fábri, Kovács vagy 
Jancsó, akik természetesen más-más 
módon fejezik ki magukat. 

F O R G A T Ó K ö N Y V EJC, 
T E R V E K , E L K £ P Z E L E S E K 

— Elmondaná, milyen konkrét 
tervekkel foglalkozTiak az l-es stú-
dió rendezői? 

— Fábri Zoltán, mint ismeretes, 
most forgatja A Pál utcai fiúk-at, s 
következő filmjének tervéről két 
íróval tárgyal: Oseres Tiborral és 
Örkény Istvánnal. Jancsó augusztus 
1-én kezdi forgatni új filmjét, a 
Hernádi Gyula forgatókönyvéből 
készülő Fényes szelek-et A film té-
mája saját ifjúságunk, a NÉKOSZ-
mozgalom korszaka. Ez lesz Jancsó 
első színes filmje, amelynek cselek-
ménye — eddigi alkotásaival össze-
hasonlítva — sokkal összefogottabb, 
s nagyon konkrét közegben játszó-
dik. Ügy hiszem, Jancsó egészen 
Új oldaláról mutatkozik majd be ez-
zel a művével. Máriássy Félix ősz-
szel kezdi forgatni Prónay Pál nap-

lójából készített forgatókönyvét, 
melynek ideiglenes címe: Imposzto-
rok. Sajátos stílusban, egy végtele- , 
nül ostoba fickó szemüvegén át mu-
tatja be a film a fehérterror ször-
nyűségeit, e korszak tragikus humo-
rát. Kovács András egyelőre az elő-
zetes töprengéseknél tart Valószínű-
leg arról csinál majd filmet ami a 
Falak-ból kimaradt: a mai házasság, 
a korszerű emberi együttélés kérdé-
seiről, s a mai egyetemi ifjúság 
gondjairól. Mészáros Márta szeptem-
berben kezdi forgatni második já-
tékfilmjét, Holdudvar címmel. A 
történet á nemzedékek konfrontá-
ciójában az ember önmagához való 
hűségének problémáit elemzi. Ősszel 
kezdi forgatni első játékfilmjét 
Gyöngyössy Imre, Virágvasárnap 
címmel. Különös, népi legendára 
emlékeztető stílusban a Tanácsköz-
társaság időszakának egyik valóban 
élt hősét egy halálra kínzott katoli-
kus pap történetét eleveníti fel. Ré-
vész György Goda Gáborral dolgo-
zik, az író Volt egyszer egy család 
című regényéből készít forgatóköny-
vet. Ranódy Lászlót két terv foglal-
koztatja. Az egyik kevert műfajú, 
több szólamú film lenne — doku-
mentum-, riport-, interjú-, játék-
film-, és rajzfilm-részletekkel — a 
mai szerelmi élet kérdéseiről, annak 
társadalmi és morális problémáiról. 
A másik Ranódy-filmterv: Hubay 
Miklós forgatókönyve a CSsontváry-
hagyaték történetéről. A filmben 
megelevenednének a festő életének 
bizonyos mozzanatai, s „játszaná-
nak" híres festményei is.. Nádasy 
László tavasszal kezdi forgatni He-
gedűs Zoltán A nagy kék jelzés, 
avagy a hűség jutalma című forga-
tókönyvét, amely mai tárgyú, szati-
rikus komédia a kispolgáriság és 
sznobizmus témaköréből. Végül cso-
portunk másik fiatal tagja, Huszárik 
Zoltán Krúdy Gyula Szindbád-jának 
filmváltozatával kíván nagyjáték-
filmrendezőként debütálni; a filmet 
esetleg a szlovák stúdióval közös 
produkcióban készítenénk el. Azt hi-
szem, a tervekből — egyelőre — 
ennyi bőségesen elegendő. 

Az öngyilkossá]; után 
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FABRI , JANCSO, KOVÁCS — 
S Z K E C C S - V I G J A T E K O T 
T E R V E Z 

— Az ismertetett témák között 
kevés ígérkezik úgynevezett „közön-
ségfilmnek", kevés a szórakoztató, 
könnyű műfajú film. Nem tartanak 
attól, hogy ilyen módon kissé elsza-
kadhatnak a mozinézők sokmilliós 
táborától? 

— A mi csoportunk rendezőinek 
nem elsősorban az úgynevezett szó-
rakoztató filmek készítése a profilja, 
de a közönségkapcsolat problémá-
ját elsőrendű fontosságúnak tartjuk. 
Rendkívül bonyolult kérdéskomple-
xum ez, és nagyon röviden csak 
annyit, hogy kétféleképpen kívánjuk 
áthidalni a művészi igény és a tö-
megízlés között valóban meglevő fá-
ziskülönbséget Egyrészt lehetősé-
günkhöz képest magunk is közre 
akarunk működni abban a nagyará-
nyú népművelő mozgalomban, amely 
a már létező, s nem is csekély számú 
igényes közönségréteget kívánja szé-
lesíteni. A jelenleginél sokkal inten-
zívebb propagandával, vitákon, be-
szélgetéseken való részvétellel, s 

ezernyi más módon igyekszünk kö-
zelebb kerülni a törekvésében igé-
nyes filmművészetnek ahhoz a — 
potenciális — nézőközönségéhez, 
amelyhez ma még nem mindig ju-
tunk el. Másrészt a magunk módján 
mi is megpróbálunk közeledni a leg-
populárisabb műfajokhoz. Szóba ke-
rült például, hogy — esetleg többen: 
Fábri, Jancsó, Kovács és mások köz-
reműködésével — csinálunk egy 
szkeccs-vígjátékot, aminek minden 
darabját más rendezné. Távol áll tő-
lünk mindenfajta arisztokratizmus 
és sznobizmus; nem akarunk légüres 
térben, egymásnak filmeket készí-
teni, s egyáltalán nincs szándékunk 
kizárólagosságot biztosítani a komor 
témáknak. De szándékunkban áll 
következetesen ragaszkodni a mű-
vészi igényhez, a szándék tisztessé-
géhez, a színvonalhoz. Meggyőződé-
sünk, hogy a közönségkapcsolat 
ügyében rengeteg még a kihaszná-
latlan lehetőség, s ezeknek a feltá-
rását szintén egyik legfontosabb, ak-
tuális feladatunknak tekintjük. 

ZSUGÁN ISTVÁN 


