
Prágai beszélgetés Milos Formánnál 
Milos Formán, a mai csehszlovák f i lmművészet egy ik kiemelkedő egyéni-
sége. 19S2-ben született. Caslavban. 1955-től íorgatókönyvlróként, ma jd ren-
dezőasszisztensként dolgozott. Első önálló já ték f i lmjét 1963-ban készítette. 
(Fekete Péter) Ezt a munkáját Locarmoban, Velencében, Oberhausenbein is 
jutalmazták. 1965-ben készült el Egy szöszi szerelmei című f i lmjéve l , amely-
l ye l vi lágsikert aratott. Tavaly újabb játékf i lmet fe jezet t be, melyet hama-
rosan nálunk Is bemutatnak. Prágai beszélgetésünknek ez vo l t kiinduló-
pontja. 

— Tűz van, babám, című filmem 
története egy évente megrendezésre 
kerülő önkéntes tűzoltóegyleti bál 
tragikus végű kutyakomédiája. 

— Kik játszották a főszerepeket? 
— Csupa helybéli. A tűzoltók 

többsége például önmagát alakította. 
Hivatásos színész jóformán nem is 
volt közöttük. Ez különben nem 
először történik így nálam. Nagyon 
szeretem a természetes mozgású, 
életből „kiemelt" és „ellesett" em-
bereket. Ügy találom, sokszor köny-
nyebb velük dolgozni, mint a színé-
szekkel. 

—_ Ha jellemezni akarná filmjét, 
szerzői filmnek nevezné? 

— Nem, semmiképpen sem. A 
szerzői filmek, tapasztalatom sze-

rint, túl szubjektívek, csak szűk ré-
tegeknek szólnak, én viszont — leg-
alábbis a filmművészetben a széle-
sebb tömegekhez akarok szólni. A 
Fekete Péter nem egyszerűen egy 
réteg, hanem egy nemzedék problé-
máiról szólt, az Egy szöszi szerel-
mei pedig, egy helytelen iparosítás 
esetén esetleg fenyegető, új falansz-
ter veszélyeire próbálta felhívni a 
figyelmet Elismerem, hogy egy rop-
pant szubjektív példán keresztül. 
Éppen ez adott lehetőséget arra a 
félreértésre, hogy sokan szerzői 
filmnek véljék. 

— Szavaiból úgy tűnik, nem túl 
lelkes híve a szerzői filmeknek. 

— Szimpatizánsuk vagyok. Bar 
véleményem szerint, az a kifejezés, 

A TQz van, babám egyik jelenete 



Szépségkirálynó-választás a tűzoltóbálon 

hogy szerzői film, csak azt jelenti, 
hogy nem üzleti célokat szolgáló, 
vagy szolgálni akaró film. Tehát 
egyfajta non-konformizmus kifeje-
zése. Sokfelé a világban a fiatal 
filmművészek szembeszállnak a 
filmipar cézárjainak uralmával, s 
ennek a „lázadásnak" megtestesülé-
se a szerzői film. 

— Dehát szerzői filmeket szocia-
lista országokban is készítenek... 

— Ez igaz, de itt határozott kü-
lönbséget kell tenni. A kapitaliz-
musban a szerzői film többnyire 
morális lázadást jelent, nálunk vi-
szont a társadalmi mozgásnak, fej-
lődésnek, egyedeken, vagy rétegeken 
keresztül történő, túlságosan szub-
jektív vizsgálatát. Minden szimpá-
tiám ellenére tulajdonképpen azért 
állok szemben özekkel a szerzői fil-
mekkel, mert számomra egy film, 

amelynek nincs közönsége, vagy 
nincs elegendő közönsége, jóformán 
nem is létezik. Sokat vitatkoztunk 
erről Párizsban az „új hullám" al-
kotóival. Egyikük, például, büsz-
kén újságolta, hogy filmjét egy 
New York-i moziban is bemutatták. 
Majdnem sírtam, New Yorkban 
több ezer mozi van. Egy film, ame-
lyik nem jelenik meg egyidőben 
száz-százötven mozinál többen, az 
'egyszerűen csak a kritikákban léte-
zik. Ekkor elém tették a Newsweek, 
a Time, a Look, a Life magasztaló 
kritikáit. Kétségtelen ezek rangos 
újságok. De még soha senki sem vá-
sárolta őket a filmkritikájukért. E 
lapokban a kritikák (és nemcsak a 
kritikák) nem véletlenül vannak a 
hirdetési oldalak között. Az olvasók 
ugyanúgy átlapozzák őket, mint a 
hirdetéseket. De ami ennél is ször-



nyűbb: Amerikában évente elkészí-
tik az újságírók népszerűségi listá-
ját. Öt ilyen listát láttam: e vezető 
lapok filmkritikusai nem kerültek 
be az első kétezerbe! Más szóval, ez 
a zajos sajtóvisszhang, a zajon kí-
vül nem sokat ér . . . Az embernek 
tárgyilagosnak kell maradnia azzal 
szemben is, amivel szimpatizál. E 
szerzői filmekkel kapcsolatban any-
nyi a misztifikálás, annyi hamis kö-
vetkeztetést vontak le az ilyen New 
York-ihoz hasonló „sikerekből", hogy 
nem árt néha kicsit szigorúbbnak 
lenni. 

— Saját filmművészetét akkor, 
hogyan határozná meg; honnan, ho-
vá tart? 

— Egy mondatban felelhetnék. A 
„Miért?"-ektől a „Hogyan?"-okig. A 
Fekete Péter még azt vizsgálta, mi-
ért vagyunk ilyenek mi, mai fiata-
lok. A Tűz van, babám egy kutya-
komédia hogyan?-ját fejezte ki, azt, 
hogy hogyan lesz ilyen komédiává 
egy önkéntes tűzoltóegylet egyszerű 
bálja. De ez még nem az igazi „Ho-

gyan?", ami felé törekszem. Én a jö-
vő hogyanját szeretném kifejezni. 
És ezt kifejezni, ez az igazi nagy, 
még önmagunkkal is megvívandó 
csata... 

— És mit szólt filmjéhez Carlo 
Ponti, a producer? 

— A film tetszett neki, de ő maga 
nem vállalta forgalmazását, mert 
nincsenek benne sztárok. Mint saj-
nálkozva mondta: „Egy Ponti nagy-
nevek nélkül nem állhat a közönség 
elé." Így a film forgalmazását egyik 
kisebb érdekeltségére bízta. A do-
logban csak az a sajnálatos, hogy 
bár a film bel- és külföldön egy-
aránt siker, a Ponti számára terve-
zett másik hat csehszlovák film el-
készültének üteme lelassult. Szerző-
désem szerint nekem is még egy fil-
met kell majd forgatnom számára, 
de ennél már ragaszkodik a sztá-
rokhoz. Nem vagyok a nagy nevek 
ellensége, de szereplésük rendkívül 
megnehezíti a mi és az ő számára 
egyaránt érdekes témák megtalálá-
sának lehetőségét. 

Tűz van, babám 



Tü/.oltú-incidens 

— Ügy érzi, hogy a következő 
Ponti-film elsegiti önt a jövő „ho-
gyan" -jáig? 

— Szerelném, ha elsegítene, de 
úgy érzem, hogy nem fog. Túl szép 
lenne, ha elsegítene. Talán az ösz-

szes többi filmem sem fog idáig jut-
tatni. Látja, én önmagammal szem-
ben is szigorú vagyok. De ha nem 
volnék ilyen, egyáltalán nem tud-
nék filmeket rendezni. 

FENYVES GYÖRGY 

A lü/oltóbil tombola-nyereményei 


