
Beszélgetés 
a Budapest Filmstúdió dramaturgiáján 

— És mondja, kérem, tulajdon-
képpen mi, vagy ki az a dramaturg? 

— A dramaturg? Az a személy, 
aki piszkálja az írót. Aki kipiszkálja 
az íróból azt is, amiről az író nem 
is tudja, hogy benne van . . . 

A 'kérdést, néhány évvel ezelőtt 
egy hazánkban tartózkodó francia 
producer tette fel, s a választ egy 
magyar filmíró adta, aki éppen bosz-
szankodott egy dramaturg tényke-
dése miatt. 

De hát valóban, mit is csinál a 
dramaturg? Tényleg: piszkálja az 
írót. Szebben kifejezve: munkára 
serkenti. Beszélget vele valamilyen, 
az íróban még csak halványan éle-
dező témáról, esetleg kibontja bur-
kából. De az is lehet, hogy végkép-
pen eltéríti a szerzőt az eredeti gon-
dolataitól. Beszéltem filmíróval, aki 
szerint a dramaturg akkor segít, — 
ha nem segít, vagyis nem zavarja őt 
a munkában. De beszéltem olyannal 
is, aki azt mondta: ha nincs drama-
turg, ha nem beszélgetnek, s „jár-
ják körül", bontogatják a témát he-
teken keresztül, soha, még a film-
novellát sem tudta volna megírni. 

Tény, hogy komoly dramaturgiai 
munka nélkül ma már nem képzel-
hető el a filmművészet. Mind a Bu-
dapest, mind a Hunnia filmstúdió-
ban jelentős dramaturg-gárda dolgo-
zik, bábáskodik a magyar filmek 
születésénél. 

Karall Luca, a Budapest filmgyár 
dramaturgjának Balázs Béla-díjas 
vezetője húsz éve dolgozik a film-
szakmában, s tizennégy éve játék-
film-dramaturgként. Ezek alatt az 
évek alatt értékes gyakorlati tapasz-
talatokat szerzett, hiszen olyan mű-
vészekkel dolgozott, mint Nemes-
kürty István, aki ma a Budapest 
Filmvállalat igazgatója, Jancsó Mik-
lós, Gaál István, Elek Judit, Rényi 
Tamás, Gábor Pál, hogy a sok közül 
csak néhányat emeljünk ki. 

— Vannak-e olyan történelmi, 
vagy társadalmi korszakok, amelyek 

speciálisan késztetnek izgalmas fil-
mek készítésére? Illetve, van-e olyan 
korszak, amikor nehezebben, lassab-
ban érlelődnek az alkotások? 

— Feltétlenül, — hangzik Karall 
Luca válasza. — Olyankor, amikor a 
társadalmi konfliktusok nyíltabbak, 
amikor a társadalmi mozgások lát-
hatóbbak, természetszerűleg inkább 
adódnak megfilmesítésre alkalmas, 
érdekes témák is. Az ötvenes évek 
végén s a hatvanas évek elején, a 
magyar film úgynevezett „aranyko-
rában" a filmek, úgy gondolom, hű-
ségesen tükrözték a társadalmi konf-
liktusokat. Ma viszont viszonylag 
konszolidált korszakban élünk, a tár-
sadalmi konfliktusok fedettebbek, 
művészi megjelenítésük nehezebb. S 
éppen ezért, ma talán még inkább, 
mint a régebbi korszakokban, feltét-
lenül szükség volna írókra. Hiszen 
ritkán rendelkezik, egy rendező írói 
tehetséggel is. De megtalálni a meg-
felelő írót egy-egy sajátos egyénisé-
gű rendezőhöz, — nem könnyű fel-
adat. Meggyőződésem például, hogy 
néhány rendezőnk egyéni hangú mű-
vészete csak kiteljesedne, ha megfe-
lelő írópartnerre akadnának... 

— 1971-ben alakult a Budapest 
filmgyár. Hány filmet készítenek 
évente, s hogyan befolyásolja a 
mennyiség a filmek minőségét? 

— 1972-ben tizenkét filmet készí-
tettünk a tervezett tíz helyett, ezért 
sokfelől ért bennünket szemrehányás. 
Holott szerintem, minél több filmet 
készítünk, annál nagyobb a valószí-
nűsége annak, hogy lesz közöttük na-
gyon jó is. S nem szívesen utasíta-
nánk el valakit valami nagyszerű té-
mával azért, mert niincs már rá ka-
pacitás. Olyanfajta bírálat is ér ben-
nünket, hogy sok a középszerű, vagy 
még annál is rosszabb film. Azt hi-
szem, ez nem is lehet másképp. Vég-
képpen megbénulnánk, ha minden 
filmmel úgy indulnánk: ez remekmű 
lesz! Persze, hogy mindegyikből a 
legjobbat akarjuk „kihozni", de a 



mérce nem mindig tehető eleve egé-
szen magasra. Sokszor hangoztatják 
felelős emberek — sajnos! —, hogy 
manapság még az évi húsz film is 
sok. Néha úgy érezzük, ezek szeret-
nék „befagyasztani" a -magyar filme-
ket, „nem divat a magyar film", 
elég, ha kizárólag társadalmilag fon-
tos kérdéseket feszegető filmek ké-
szülnek el. Ez a nézet káros, rossz, 
megakasztja a magyar film fejlődési 
lehetőségeit. De érdemes -talán felso-
rolni a nálunk készült filmeket. He-
kus lettem, Romantika, Harminckét 
nevem volt, Fuss, hogy utóiérjenek, 
Utazás Jakabbal, Forró vizet a ko-
paszra, Petőfi '73, Lila ákác, Lány-
arcok tükörben, Emberrablás magyar 
módra, Nápolyt látni és... Minden-
esetre, a felsorolt filmek között akadt 
két-három, amelyek társadalmilag 
fontos mondanivalóval jelentkeztek, 
mások nagy közönségsikert arattak, 
s volt olyan is, amelyik sem anyagi-
lag, sem kritikai fogadtatásban nem 
váltotta be a hozzáfűzött reménye-
ket. De azt hiszem, ilyen fajta ku-
darcok nélkül nincs művészeti élet. 

— Sokat hallunk a filmek katego-
rizálásáról ... Kiemelt filmekről... 

— Bonyolult, még számunkra is 
nehezen áttekinthető rendszer ez, 
ha egyáltalán rendszernek nevezhe-
tő. Vannak filmjeink, amelyek nem 
vonzanak annyi nézőt, mint ameny-
nyit előre beterveztek, ilyen volt a. 
Forró vizet a kopaszra, vannak, ame-
lyeknek több lett a látogatója az 
előre betervezettnél... ilyen a Har-
minckét nevem volt. Az úgynevezett 
„preferált" filmeket jobban reklá-
mozzák, jobb a terítésük, jobb mű-
soridőt kapnak. Nem mindig értünk 
egyet ezekkel a szempontokkal sem. 
Ügy gondolom, túl nehezen lehet 
nyomon követni egy-egy film valósá-
gos közönségsikerét; viszont a kate-
gorizálási rendszer túl sok időt, ad-
minisztrációt, igényel, s bizony a szá-
mok sokszor elfedik az igazi problé-
mákat . . . Meggyőződésem, hogy 
pusztán a nézőszám nagyságrendje 
önmagában még nem minősítheti a 
filmet. 

— Ügy tetszik, a filmvígjátékokkal 
aránylag még több a baj, mint a ko-
moly filmekkel. Nemcsak a kritiku-
soknak nem tetszenek, hanem sok-
szor a közönségnek sem. A drama-
turgia miben látja ennek okát? 

— Például abban a közismert 
tényben, hogy ma már nem elég a 
régi bevált eszközök, hatáselemek 
ismétlése. Ma már csak olyan film-
vígjáték képzelhető el, amely ironi-
kusan, szatirikusán ábrázol társadal-
mi problémákat. De meddig lehet 
elmenni? Sok a belénkidegződött 
„tabu": ezt nem lehet, ezt nem mer-
jük, pedig, talán lehetne. . . 

— Gyakran tapasztaljuk, hogy 
már megjelent novella, riport, könyv, 
színdarab kerül filmvászonra. Sokan 
meg is jegyzik: még egy bőrt lenyúz-
nak a rókáról. Van-e olyan törekvés 
a filmgyárban, hogy inkább eredeti, 
eleve filmre írt műveket rendelnek? 

— Igen. Mi is jobban örülünk an-
nak, ha friss, még semmilyen formá-
ban sem ismert témát hoz valaki. És 
főleg azt szeretnénk — ilyen irány-
ban keresgélünk —, ha a filmírók 
minél több mai témával jelentkezné-
nek. Átlagosan évente 100—200 té-
mából rendelünk 50—60 novellát. A 
megírt novelláknak, — eddigi ta-
pasztalataink szerint —, körülbelül 
a fele alkalmas arra, hogy forgató-
könyvet rendeljünk belőle. Végül az-
tán 30—35 forgatókönyvből választ-
juk ki azt a 10—12-t, amelyből for-
gatásra kerül a f ilm . . . 

— Tulajdonképpen mikor kezdő-
dik a dramaturgiai munka? 

— Legtöbbször már a novellánál, 
— ha elfogadjuk. A filmnovella nem 
irodalmi műfaj. Annak nincsenek 
törvényszerűségei, abba minden be-
lefér. Tehát egy érdekesnek ígérkező 
novella elfogadása után az író, a ren-
dező, a dramaturg és más meghívott 
munkatársak együttes megbeszélése 
következik. De néha csak a forgató-
könyv első változata után ülnek ösz-
sze. Ilyenkor kerülnek „bedobásra" 
az ötletek, ki-ki elmondja, ő hogyan 
csinálná, aztán a rendező és az író 
annyit fogad el a véleményekből, 
amennyit akar. Meggyőződésem 
egyébként, hogy nem a szervezeti 
forma, — annyi volt már! — egy 
stúdió, két stúdió, négy stúdió, — a 
döntő a filmek minősége szempont-
jából. Há azt akarjuk, hogy a ma-
gyar filmek jók, jobbak legyenek, 
nekünk, dramaturgoknak, rendezők-
nek, íróknak kell jobban dolgoznunk, 
merészebben gondolkozni, alaposab-
ban körülnézni, kutatni, keresni, se-
gíteni 
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