
„Hatolj a látvány lényegéig..." 
BESZÉLGETÉS  GAÁL  ISTVÁNNAL  

Gaál  Istvánt  a  magyar  és  a  kül-
földi  filmkedvelő  közönség  1964-ben,  
első  játékfilmje,  a  Sodrásban  bemu-
tatásakor  ismerte  meg.  Azóta  készült  
filmjei  (Zöldár  —  1965,  Keresztelő  —  
1967,  Magasiskola  —  1970,  Holt  vi-
dék  —  1971)  is  számos  nemzetközi  
sikert  arattak.  

—  Filmográfiája  szerint  1971-ben  
készítette  előző  játékfilmjét.  Most  
1978-at  írunk  ...  

—  Mindenki  életében  van  hét  szűk  
esztendő.  Persze  nem  volt  terméket-
len  ez  az  időszak  „akkumulátorom"  
celláinak  újratöltését  illetően.  

—  Elmondaná  röviden  új  filmjé-
nek,  a  Legát ónak  a  történetét?  

—  A  film  egy  nap  története.  Két  
huszonéves  fiatalember,  egy  orvos-
tanhallgató  fiú  és  felesége  vakáció-
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zásra  indulva  eljutnak  egy  kisvá-
rosba,  abba  a  házba,  ahol  a  fiú  ap-
ját "két  lánytestvér  bújtatta  1944-ben.  
Az  akkori  két  fiatalasszony  egy  har-
madikkal  ma  is  ebben  a  házban  él.  
A  váratlan  találkozás  során  megis-
merik  ezt  a  generációt  —  álmaikkal,  
hibáikkal,  erényeikkel,  emberségük-
kel,  embertelenségükkel.  Véletlenül  
belecsöppenvén  egy  alaphelyzetbe,  
ezekről  az  emberekről,  s  a  fiú  el-
hunyt  apjáról  is  olyan  dolgok  derül-
nek  ki,  amiktől  egy  pillanatra  fel-
rémlik  előttük  egy  másfajta  élet.  
amely  azonban  számukra  semmikép-
pen  sem  modell.  De  mindenképpen  
választásra  ad  okot,  illetve  lehetősé-
get.  Persze  nehéz  megfogalmazni  a  
lényegét,  mert  az  ember  még  önma-
gában  sem  tudja  megfogalmazni  té-
telszerűen.  S  nem  is  akarom.  

—  A  film  a  két  fiatalról  szól,  vagy  
azokról  az  emberekről,  akikkel  talál-
koznak? 

—  A  három  idős  hölgy  és  a  töb-
biek  tulajdonképpen  a  katalizátor  
szerepét  töltik  be  a  fiatalok  életé-
ben.  Ezek  az  emberek  már  túl  van-
nak  a  hetvenen,  nem  érheti  őket  
meglepetés.  A  fiatalok  választási  le-
hetősége  érdekel  leginkább;  bár  hoz-
zá  kell  tennem,  nem  vagyok  „dok-
tor"  típusú  rendező,  aki  különböző  
gyógyíreket  tud  tanácsolni  különbö-
ző  emberi  vagy  egyéb  szociális  ba-
jokra,  sem  pedig  olyan,  aki  külön-
böző  „üzeneteket"  küld.  Én  pusztán  
ábrázolni  szeretnék  egy  élet-szituá-
ciót,  amit  —  a  jelen  társadalmi  hely-
zetünkben  ábrázolni  kell,  ami  annak  
egyfajta  képét  adja . . .  

—  Az  előbb  azt  mondta,  a  külön-
böző  emberek  a  katalizátor  szerepét  
töltik  be  a  fiatalok  számára.  Milyen  
kapcsolat  alakul  ki  a  fiatalok  és  a  
többiek  között?  

—  Olyan  kapcsolatok  vannak  a  
filmben  szereplő  emberalakok  kö-
zött,  hogy  mindenkinek  valami  mó-
don  köze  van  a  másikhoz,  mint  
ahogy  közünk  van  ennek  az  ország-
nak  a sorsához,  a  felszabadulás  előtti  
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kortól  kezdve  napjainkig.  Nem  kere-
sek  mindenben  szimbólumot,  külön-
böző  társadalmi  sémák  és  emberi  
modellek  megfelelőjét.  De  a  szálak  
a  film  folyamán  úgy  bogozódnak,  
hogy  a  fiú,  s  a  lány  is,  a  végére  
megérti:  a  hipokratesi  orvosi  eskü-
ben  megfogalmazódott  tétel:  „Nil  
nocere"  (vagyis  mindent  lehet  csi-
nálni  a  beteggel,  csak  ártani  nem  
szabad)  végeredményben  nemcsak  
az  orvosi  praxisban  fontos,  hanem  
minden  emberi  érintkezés  lényege.  

—  Előző  két  filmje,  a  Magasiskola.  
és  a  Holt  vidék,  mikrovilág  bemu-
tatása  volt;  a  történet  a  bennük  sze-
replő  néhány  ember  egymásra  rezo-
nálásából  bontakozik  ki.  Nem  a  tör-
ténetnek  •volt  jelentősége,  hanem  az  
egymásra  való  hatásnak,  a  viszonyok  
furcsa  szövevényének.  Ügy  tűnik,  eb-
ben  a  filmben  nagyobb  jelentősége  
van  a  cselekménynek.  

—  Igen.  A  drámai  mechanizmus  
felépítésére  több  gondot  fordítottunk,  
mint  eddig  bármikor.  Ez  ab.ból  is  
ered,  hogy  a  film  alaptörténete  ere-
detileg  színpadi  műnek  íródott.  Szász  
Imre  barátom  készülő  darabjában  

három  idős  asszony  arculatának  fel-
vázolása  ragadott  meg.  Szásznál  a két 
fiatalember  volt  a  katalizátor  a  há-
rom  idős  hölgy  életében.  Én  180  fok-
kal  megfordítottam  a  történetet,  amit  
Szász  Imre  elfogadott,  s  így  írtuk  
meg  a  forgatókönyvet  Kardos  G.  
György  és  Karall  Luca  dramaturg  
segítségével.  Miután  a  cselekmény  
egy  napba  sűrűsödik,  ez  köti  az  em-
ber  kezét,  itt  mindennek  nagyon  
pontosan  kell  illeszkednie.  

Éppen  ezért  különösen  fontos  volt  
az,  hogy  jó  alkotógárdával  dolgoz-
tam  együtt.  Szerencsém  volt.  Ragyo-
gó  színészeket  sikerült  szerződtetni.  
(Tolnay  Klári,  Dayka  Margit,  Orosz  
Lujza,  Szabó  Sándor,  Hegedűs  D.  
Géza, Kovács  Nóra.)  De  Illés  György-
től,  operatőrömtől  is  sok  művészi  és  
emberi  segítséget  kaptam.  

—  Mennyi  teret  enged  a  színészek-
nek? 

—  Nagyon  tisztelem  a  színészeket.  
Sok  mindent  ki  tud  fejezni  egy  szí-
nész,  ha  teremtő  fantáziáját  nem  
köti  gúzsba  diktatórikus  rendezői  
módszer.  Ezért  is  volt  bennem  vi-
lágéletemben  tiltakozás  az  úgyneve-
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zett  „vasforgatókönyv"  ellen.  Főis-
kolás  korom  óta  vallom,  sosem  sza-
bad  elképzelni  egy  jelenetet  a  szí-
nész  személyisége  nélkül.  Már  első  
filmem,  a  Sodrásban  forgatásánál  is  
csak  felvázoltam  a  jelenetet,  s  azt  
mondtam:  gyerekek,  csináljátok  úgy,  
ahogy  akarjátok;  mindenki  mondja  
el,  hogyan  csinálná...  Utána  egyez-
tettem  a  saját  elképzelésemmel.  Ez  
csapat-játék.  A  forgatás  egyik  nap-
ján  az  első  asszisztensem  fogott  egy  
tengeri  csigaházat  és  azt  mondta:  
hallgasd  csak,  s  a  fülemhez  tette.  S  
abban  a  pillanatban  tudtam,  hogy  a  
főszereplőm  is  ezt  fogja  tenni.. .  s  
hangban  is, adni  fogom  a  tenger  zú-
gását.  Amikor  az ember  jó  hangulat-
ban  forgat,  a  befogadó  képessége  is  
sokkal  szélesebb  skálájú.  Egysze-
rűen:  emberi  kapcsolatot  kell  kiala-
kítani  forgatás  közben,  s  azt  hiszem,  
ennek  eredménye  a  vásznon  is  lát-
szik. 

—  Azt  mondta,  nem  szereti  a  „vas-
forgatókönyvet",  nem  ragaszkodik  az  
abban  rögzítettekhez.  Mi  irányítja  
hát  a  forgatás  menetét?  

—  A  mechanikából  átvéve  a  pél-
dát:  a  vektorok  szorgalmas,  szép  
összerakása  folytán  adódik  egy  olyan  
eredő,  amit  az ember  maga  csak  sejt,  
mikor  hozzákezd  a  filmhez.  Viszont  
ez  a  dialektika,  ez  a  fejlődés!  Ha  
egy  előregyártott  sémát  húznék  rá  
a  forgatókönyvre,  akkor  az  tételsze-
rűvé  válna,  kizárnám  az  élet  lükte-

tését  és  sokfajta  lehetőségét,  például  
azt,  amit  érezni  lehetett  körülöttünk  
egyik  vidéki  forgatásunkkor  egy  ré-
gi  kertben.  Ezt  a  helyszínt  egészen  
véletlenül  fedeztem  fel,  hosszú  ke-
resgélés  után.  Később  naponta  kijár-
tam  és  beszívtam  az  illatát,  mert  
minden  oldalról  más  illata  és  látvá-
nya  van  egy  kertnek.  Ha  érik  a  fu-
tóbab.  más  az  illata,  ha  a  krumpli  
virágzik,  megint  más  az  illata.  Kö-
vetkezésképpen  a  látványa  is.  Ezek  
mind  befolyásolják  az  ember  asszo-
ciatív  gondolkodását.  Ez  a  termé-
szeti  közeg  élt:  gyönyörű,  titokzatos  
és  félelmetes,  szelíd,  olykor  gyilkos  
és  kemény.  

—  A  forgatókönyvben  leírt  törté-
ket  lényegét  is  képesek  ezek  a  han-
gulatok,  asszociációk  megváltoztatni?  

— Azt  nem. A  struktúrát, az  egyen-
súlyt  éreznem  kell.  De  például  a  
diszletbe  behoztunk  egy  zongorát,  s  
egy  pillanat  alatt  egy  jelenet  jutott  
az  eszembe,  amit  meg  is  csináltam:  
Rózsika,  az  egyik  idős  hölgy  (Tolnay  
Klári)  leül  a  zongorához,  és  eljátszik  
egy  dallamot.  Nővére,  az  agyembó-
liás  beteg  (Dayka  Margit),  akinek  a  
hallása  nem  romlott,  felszisszen,  
mert  hamis  a  hang,  mert  lehango-
lódott  a  zongora.  

—  Egy  interjújában  a  Holt  vidék  
kapcsán  a  stílus  kérdéséről  szólván  
azt  mondta,  ezt  egyrészt  a  téma  de-
terminálja,  másrészt  ha  egy  rende-
zőnek  van  egyéni  stílusa,  az  csak  az  
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ötödik  vagy  hatodik  film  után  álla-
pítható  meg  biztosan.  Lehet,  tette  
hozzá,  hogy  hatodik  filmje  után  lá-
tásmódja  ismét  megváltozik.  Nos,  öt  
játékfilm  és  két  egész  estét  betöltő  
tv-filmje  után  mi  erről  a  véleménye?  
A  kritikusok  egy  része  eddigi  film-
jeiben  két  stílust  különböztet  meg:  
első  három  filmje  személyes,  köz-
napibb  jellegű,  míg  a  Magasiskola  
és  a  Holt  vidék  absztraktabb,  álta-
lánosabb. 

—  Azért  voltam  akkor  is  óvatos,  
mert  biztos  vagyok  benne,  ez  a  pá-
lya  hosszútávfutás.  Vannak  kénysze-
rítő  belső,  nyugtalanító  problémái  
az  embernek,  amik  kikívánkoznak,  
azokat  meg  kell  csinálnia.  Keresi  azt  
aj lehetőséget,  témát,  ami  ürügy,  is-
métlem  ürügy,  hogy  valamilyen  dol-
got  elmondjon.  Feltétlenül  megha-
tározó,  hogyan  látja  a  világot,  meny-
nyi  közelképet  vagy  mennyi  totál-
képet  használ,  de  azt  hiszem,  ha  az  
ember  a  filmet  csinálja,  ez  magától  
adódik.  A  felvételeknél  az  a  gond  
gyötri  az  embert,  hogy  mi  való  oda.  
Ebben  persze  benne  van  a  színészi  
játék  és a világítás,  és minden  egyéb,  
de  az,  hogy  hogyan  sikerül,  az  a  vé-
gén  dől  el.  Nyilván  közhely,  hogy  a  
stílus  maga  az  ember,  de  hogy  az  
ember  milyen  témát  választ  ürügy-
ként,  milyen  szereplőket,  milyen  szí-
neket  választ  a  szereplők  ruháihoz,  
ezek  mind  meghatározó  tényezők,  s  
vallanak  arról,  hogy  én  hazudok-e,  
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amikor  a  világban  járok-kelek,  vagy  
nem  hazudok.  Inkább  itt  a  lényeg.  
Az  az  ember,  akitől  a  legtöbbet  ta-
nultam,  Cézanne  volt.  ö  ezt  vala-
hogy  így  mondta:  Hatolj  a  látvány  
lényegéig,  s  próbáld  meg  a  lehető  
leglogikusabban  kifejezni.  Ha  az  
ember  gondolatokat  akar  kifejezni,  
akkor  nem  kell  a  „hogyan"-nal  tö-
rődni.  Ilyenkor  sosem  voltam  zavar-
ban,  hogy  hova  tegyem  a  kamerát.  
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