
Képernyő és mozivászon 
(Prágai filmlevél) 

A televízió ma már 
nem csak versenytársa, 
de üzlettársa is a mozi-
nak. A kölcsönösség el-
ve alapján a képernyőn 
viszontláthatjuk a lefu-
tott mozifilmeket, s a 
legsikeresebb televíziós 
filmeket átveszi forgal-
mazásra a mozihálózat 
is. 

A csehszlovák f i lm-
forgalmazás is követi 
ezt a többé-kevésbé már 
általános gyakorlatot. 
Így például a filmszín-
házak műsorára tűzték 
Julius Zeyer századvégi 
cseh író és Josef Suk 
zeneszerző közös művé-
ből forgatott, Roduz és 
Mahulena című látvá-
nyos, romantikus zene-
drámát, melyet a Prá-

gai Televízió harminc-
három éves rendezője, 
Petr Weigl készített. 

Petr Weigl már csak-
nem tíz éve kizárólag 
zenei témájú tévé-fil-
meket alkot. Prokof jev: 
Rómeó és Júlia című 
balettjének tévé-válto-
zatáért (a prágai Nem-
zeti Színház előadását 
is ő rendezte) a Prix 
Italia díjjal tüntették 
ki. Most Gounod — 
Goethe drámájára szer-
zett — Faust-operáját 
forgatja. 

A prágai óváros egyik 
ódon palotájában keres-
tem meg Petr Weigl-et, 
ahol a román stílusú 
pincében a Faust bör-
tönjelenetének felvéte-
lei készültek. 

— Valamilyen hatá-

rozott művészi célkitű-
zést tükröz, hogy immár 
harmadik filmjének 
középpontjában az iro-
dalomban halhatatlan-
ná lett szerelmespár 
áll? 

— Ez véletlen, de ta-
lán mégsem az. Mindig 
érdekelt a szerelem, az 
érzelmi kapcsolatok 
drámaisága, a hűség és 
feledés problémája, s az 
a különös erő, mely két 
ember viszonyában a 
sorsdöntő akadályok le-
küzdését is lehetővé te-
szi. Be kell vallanom, a 
mai túltechnizált, na-
gyonis prózai életünk-
ben különös jelentősé-
get tulajdonítok a ro-
mantikának. 

— Sem előző f i lmjei-
ben, sem most a Faust-
ban nem kísérletezik az 
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eredeti irodalmi és ze-
nei mű mondanivalójá-
nak aktualizálásával. A 
mai fiatalság nem külö-
nösebben érdeklődik az 
opera vagy akár a ba-
lett i ránt . . . 

— Szerintem ez csak 
a mai követelmények-
nek megfelelő interpre-
táció kérdése. . Igyek-
szem az adott anyagot 
megszabadítani a ma 
már anakronisztikusan 
ható elavult elemektől 
és művészi alázattal ki-
bontani a zseniális al-
kotók örökérvényű gon-
dolatait. Ezek pedig 
lényegüket tekintve 
többnyire nem szorul-
nak korszerűsítésre. Mi-

Magda VaSaryová (Margit) 
és Milán KnaZko (Faust) 

— Petr Weigl filmjében 

előtt a Faust megfilme-
sítését elvállaltam, 
megegyeztem a tévé 
dramaturgiájával, hogy 
nem a Gounod-mű ope-
raközönségnek szánt te-
levíziós felvételét ké-
szítjük el, hanem az 
opera öntörvényű f i lm-
változatát, mely nem-
csak a képernyőn, de 
remélhetőleg a mozi-
vásznon is széles körű 
érdeklődésre számíthat. 
Azt szeretném, ha első-
sorban a téma belső 
drámaisága ragadná 
meg a nézőt, az a drá-
maiság, amely itt ter-
mészetesen zeneileg és 
képileg jut kifejezésre. 
Maximálisan modern. 

" I f * 

Magda Vataryová (Margit 
szerepében) a Faust-film-

ben 



Milán Knaiko — Faust 
szerepében 

de ugyanakkor maxi-
málisan közérthető for-
mára törekszünk. A fő-
szerepeket kiváló színé-
szekre bíztuk — Faustot 
Milán Kflaiko, fiatal 
bratiszlavai színész 
játssza, Mefisztót Pfe-
mysl Kőéi, Margitot a 
tehetséges fiatal filmszí-
nésznő: Magda Vaáá-
ryová. Az áriákat neves 
operaénekesek éneklik. 

— A zenei élményen 
túl, mi az a művészi 



gondolat, amelyet a 
Faust megfilmesítésévél 
hangsúlyozni kíván? 

— Barbier és Carré 
opera-librettója gondo-
lati súlyában, filozófiai 
tartalmában természe-
tesen nem mérhető az 
eredeti hatalmas Goe-
the-drámához. Itt a lí-
rai hangvételű szerelmi 
motívum kerül előtér-
be. Az egyén választá-
sának jelentősége a jó 
és a rossz, a becsület és 
becstelenség lehetőségei 
között — ez ami a mű 
gondolati anyagából szá-
momra a legérdekesebb. 
Ezek az általános érvé-

nyű fogalmak filmünk-
ben — csakúgy, mint az 
operában — a keresz-
tény szimbólika világá-
ban jutnak kifejezésre 
— gondolok itt például 
az angyal és ördög szün-
telen küzdelmére —, de 
ezeket a naiv népmesék 
motívumaival ábrázol-
juk, amelyek az emberi 
etika törvényeit hirdetik. 

Petr Weigl f i lmje elő-
reláthatóan tavasszal ké-
szül el. Külső felvételeit 
Dél- és Észak-Csehor-
szág legfestőibb helye-
in és Prágában, eredeti 
középkori épületek 
„díszleteiben" forgatták. 

Nem csak a televízió 
ígér műsorlehetőséget a 
csehszlovák filmforgal-
mazásnak, de a Barran-
dovi filmstúdió is szor-
galmasan gondoskodik 
későbbi filmnműsorról a 
televízió számára. Persze 
a filmek mindenekelőtt 
a mozikban szeretnének 
előbb sikert aratni. 

A prágai mozik bemu-
tatták Juraj Herz új 
filmjét, a Morgiana-t, 
melynek irodalmi témá-
ját Alexander Grin 
orosz romantikus író 
Jessie és Morgiana cí-
mű könyve szolgáltatta. 
A történet két nővér, a 
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Etttka Havrinková — Karel Stekly: Legenda, a rabló című filmjében 

gonosz és rút Viktória rendőrség. A korabeli mények között eltűnik, 
és a jólelkű, bájos Klára prágai légkört remekül Klára kinyomozza a 
tjrámai küzdelméről megelevenítő f i lm fősze- gyilkos személyét, s egy-
szól. A csodálatos ten- repét Eduárd Cupák úttal fényt derít arra is, 
gerpariti tájképeket, s a játssza. hogyan pusztult el csa-
szecessziós hangulatú in- Jiri Krejéik is — aki- ládja a koncentrációs tá-
terieuröket a neves ope- nek A csalóka szerelem borban. A f i lm íőszerep-
ratőr, Jaroslav Kuéera játékai című filmjét lői: Jarmila Koitová, 
fotografálta. A két nő- nemrégen mutatták be a Ladislav Chudik, Jarmi-
vér kettős szerepét Iva magyar mozik — új fi i- la Orlová és Jiri Adami-
Janiurowá alakítja. met fejezett be. A nap- ra. 

Karel Stekly 1905-ben jainkban játszódó bűn- Ugyancsak bűnügyi 
játszódó, Legenda, a ügyi-lélektani dráma cí- filmet forgatott A halál 
rabló című mozgalmas me: Klára. Klárát kis- válogat címen Václáv 
filmjének főszereplője lánykorálban Prágából Vorliőek rendező is, Ota 
az anarchista érzelmű hurcolták el a nácik, s Kovai pedig harmadik 
kasszafúró, Jindfieh Le- most egy nyugati diplo- ifjúsági f i lmjét készítet-
genda, akit meghökken- mata feleségeként tér te el: A fekete toll csa-
tő nehézségek révén, de vissza szülővárosába, patá-t. 
végül mégis elfog a Férje titokzatos körül- KATERINA POSOVA 


