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Mélyvíz  címmel  kezdte  el  új  film-
jének  forgatását  Sándor  Pál,  Mándy  
Iván  darabjából,  Tóth  Zsuzsa  forga-
tókönyvéből.  Az  operatőr  Ragályi  
Elemér,  a  főszereplők:  Psota  Irén,  
Garas  Dezső,  Kútvölgyi  Erzsébet,  
Kern  András,  Andorai  Péter  és  Mar-
gittay  Ági.  Mire  kész  lett  a  film,  a  
címe  is  megváltozott:  Szabadíts  meg  
a  gonosztól.  

—  Jelent-e  a  címváltozás  szemlé-
letbeli  változást  is,  eltávolodást  a  
darabtól,  vagy  inkább  csak  praktikus  
okai  vannak,  jobban  hangzik,  von-
zóbb  a  mozinéző  szemének?  

—  Ez  is,  az  is  igaz.  A  Mélyvizet  
nem  tartom  jó  filmcímnek.  Aztán  
most  már  a  leforgatott  és  nagyjából  
összevágott  anyag  láttán  azt  hiszem  
nem  is  fedi  pontosan  azt  a  tartalmat,  
amire  Mándy  kitalálta.  Ehhez a  film-
hez  túlságosan  általános.  Itt  nem  
pusztán  arról  a  „mélyvízi"  életfor-
máról  van  szó,  mint  az  1944  végén  
játszódó  darabban,  hanem  ebből  a  
világból  konkrét  emberi  sorsok,  fi-
gurák  emelkednek  ki,  az  ő  történe-
tük  elevenedik  meg  a  vásznon.  

A  Mélyvizet  musicalnak  írta  Mán-
dy.  Garai  Gábor  versszövegével,  
Gyulai  Gaál  János  zenéjével  1960-
ban  mutatták  be  a  Petőfi  Színház-
ban.  Amire  akkor  utalt  Mándy,  nagy-
jából  mostanára  talál  értő  fülekre.  
Az  emberi  kapcsolatok  ellehetetlenü-
lésének  veszélyeire  hívta fel  a  figyel-
met,  de  akkoriban  az  emberek  egé-
szen  másfajta  gondolatokkal  voltak  
elfoglalva.  Kegyetlennek  hathatott  a  
mód,  ahogyan  a  hőseivel  bánt.  Ma  
már  ezt  a  bánásmódot  mindennapi  
gyakorlatunkból  ismerjük.  

Egy  tánciskola  ruhatárából  eltűnik  
egy  kabát.  A  rúhatárosnő  —  mert  az  
a  dolga  az  életben,  hogy  kabátokat  
őrizzen,  s  ha  egy  kabát  elvész,  az  a  
dolga,  hogy  megkeresse  —  néhány  
ember,  a  fia,  a  lánya,  a  sógora,  és  a  
lány  vőlegényének  segítségével  a  ka-
bát  felkutatására  indul.  1944  végén,  
Budapesten,  nagyjából  egy  háztömb  
körül,  délutántól  másnap  délig.  Ez  

a  film  alaptörténete,  melyre  -  olyan  
helyzeteket  fűztünk  fel,  hogy  ezek  az  
emberek  vizsgázhassanak  emberség-
ből,  embertelenségből,  szeretetből,  
gyűlöletből.  Életük  végletes  pillana-
tait  élik  át,  segítenek  és  eltipornak  
másokat,  elárulnak  és  megmentenek,  
barátot  és  ellenséget.  

—  „Pontosan  végoggondolt  törté-
net"  —  ezt  tűzte  ki  megvalósítandó  
feladatként  előző  filmje,  a  Herkules-
fürdői  emlék  elé  legutóbbi  beszélge-
tésünkkor.  Hogy  ez  a  történet  nem  
sikerült  egészen  pontosra  és  végig-
gondoltra  —  bizonyítják  a hazai  mél-
tatások,  és  a  sikeres  külföldi  fogad-
tatás  (Nyugat-Berlin-i  Ezüst  Medve)  
örömhangjaiba  vegyülő  kritikai  meg-
jegyzések.  Milyen  lesz  ezek  után  en-
nek  a  kabátkeresésnek  a  története?  

—  Ez  az  első  film  életemben,  
amelyben  felcserélhetetlenek  a  jele-
netek.  Tehát  nem  „vágóasztal  film",  
a  szereplők  sorsa  nem  utólag,  a  vá-
góasztalon  dől  el.  Ilyen  értelemben  
„történetibb"  film,  mint  a  Herkules-
fürdő.  Csak  talán  én  másféleképpen  
mesélek  el  egy  történetet,  mint  má-
sok.  Számomra  alapvetően  fontos  
leírni  azt  a  világot,  amelyben  a  hő-
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sök  mozognak.  Nem  pusztán  képileg,  
mert  nemcsak  a  helyszín  fontos,  
hanem  a  mellékszereplők  felvillanó  
sorsa,  a  környezet,  amely  formálja  
őket.  Ahogyan  én  is  őrzök  maradan-
dó,  meghatározó  emlékeket  egy  autó-
ból  visszanéző  tekintetről,  egy  félbe-
maradt  mozdulatról,  egy  nevetésről,  
egy  grimaszról,  s  ahogyan  ezek  hoz-
zátartoznak  az  életemhez,  filmjeim  
szereplői  is  magukon  viselik  társaik  
pilantásait. 

—  Igen.  Csak  talán  ez  az  oka  an-
nak,  hogy  a Herkulesfürdő  alatta  ma-
radt  a  lehetőségeinek.  A  világleírás  
közepette  a  következetesen  végigvitt  
gondolat  ereje  tört  meg.  

—  Ez  feltétlenül  arányérzék  kér-
dése.  A  Herkulesfürdőben  valóban  az  
arányérzékemmel  volt  baj.  Nem  ele-
meztem  eléggé  pontosan  a  főhős  
helyzetét,  meddig  lehetett  volna  el-
juttatni  a  fiút,  aki  felvállalta  a  min-
denáron  való  hűség  következményeit.  
Ma  már  nem  a  határon  szökő  fiú  ha-
lálával  fejezném  be  a  történetet.  Sza-
momra  fontosabb  lett  az  életben  
maradás,  az  „ott  maradás"  vállalása.  
A  Szabadíts  meg  a  gonosztól  című  

film  főszereplői  közül  hárman,  az  
anya  és  a  gyerekei  túlélik  a  borzal-
makat.  Tetteik  emlékével,  a  történ-
tek  súlyával  a vállukon  kell  szembe-
nézniük a jövővel.  Bárhogyan  alakul-
jon  is  a  film  sorsa,  most  vagyok  a  
legkíméletlenebb  a  környezetemhez  
és  önmagamhoz.  

—  Talán  éppen  ennek  a  kímélet-
lenségnek  köszönhető,  hogy  a  Szaba-
díts meg  a  gonosztól  nem  lett  „szép"  
Sándor  Pál-film.  

—  Nyugodtan  verjük  el  a  port  a  
Herkulesfürdői  emléken,  soha  rosz-
szabb  sorsot  egy  filmnek!  

—  Az  Ezüst  Medve  után  megvette  
az  összes  szocialista  ország,  a  BBC,  s  
vetítik  Amerikában  is.  Itthon  pedig,  
manapság  rekordnak  számít,  félmillió  
ember  nézte  meg.  

—  Persze  ettől  én  még  látom,  mit  
csináltam  benne  rosszul.  Két  világol  
akartam  szembeállítani;  a  szanató-
rium  „felső",  havas  fákkal,  szép  tük-
rös  szalonnal  ékes  mesevilágát,  az  
„alsó",  meleg  fürdőben  ázó  reumás  
öregasszonyok,  elhasznált  testek  pur-
gatóriumával.  A  fürdőt  műteremben  
vettük  fel.  A  dolog  úgy  kezdődött,  
hogy  az  öregasszonyok  nem  voltak  
hajlandók  meztelenre  vetkőzni.  Az-
tán  lassan  ilyen  „széppé"  formáló-
dott  az  eredeti  elképzelés.  Nem  sike-
rült.  Azt  remélem,  ebben  az  új  film-
ben  nem  lesz  ilyen  szakadék  a  szán-
dék  és  a  megvalósulás  között.  

A  Régi  idők  focijában  (s  azért  té-
rek  ide  vissza,  mert  ezt  a  három  fil-
met,  a  Focit,  a  Herkulesfürdőt,  s  ezt  
a  mostanit  együvétartozónak  érzem  
magamban)  a  vállalás  eléggé  felüle-
tes  volt.  Egy  jelszó,  a  „kell  egy  csa-
pat"  megfogalmazása  volt  a  feladat.  
S  ezt  teljesítette.  A  Herkulesfürdö-
nek  a  szándéka  sokkal  mélyebb  volt.  
Arról  akart  szólni,  hogy  a  minden-
áron  való  hűség,  kitartás  hogyan  
pusztít  el  egy  embert;  mikor  kell  fel-
adni  a  dolgot,  hogy  aztán  tovább  le-
hessen  csinálni.  A  filmnek  úgy  kel-
lett  volna  végződnie,  hogy  a  fiú  női  
ruhában  lassan  a  nemét  is  elveszti.  

—  Az  a  „csapat"  tehát,  amelyik  a  
Foci ban összeverbuválódik,  itt,  a  har-
madik  filmben  elárulja  egymást?  

—  A  Bohóc  a  falonról  B.  Nagy  
László  azt  írta:  „Ha  valami  komo-
lyabb bonyodalom  fenyegetett,  nyom-
ban ott  volt  egy  játszi  ötlet,  mely  is-
mét  az  irrealitás  mezejébe  emelte  át  



Kútvölgyi  Erzsébet  és  Andorai  Péter  

a  hősöket.  így  az  élettel  folytatott  
fogócskajátékukban  könnyűszerrel  
győzedelmeskedhettek,  hiszen  mi-
helyt  valaki  ipi-apacsot  kiáltott,  ők  
gyorsan  a  terebélyes  mesefának  vet-
hették  magukat,  >-nem  ér  a  nevem«-
et  kiáltva."  Ettől  a  filmtől  jutottam  
el  a  mostani  hatodikig.  Nem  „a  csa-
pat"  elárulásáról  szól,  hanem  néhány  
összetartozó  ember,  család,  barát  éle-
tének  a  vizsgálatáról.  Ezek  az  embe-
rek  nem  jobbak  és  nem  rosszabbak  
akármelyikünknél.  Csak  éppen  olyan  
korban  élnek,  amikor  vérre  megy  a  
játék.  Nemcsak  árulásokon,  hanem  
szerelmeken,  testvéri  szereteten,  ba-
rátságon  keresztül  is.  Ha  az  ember  
őszintén  végiggondolja  a  saját  éle-
tét.  látja,  hogy  például  egy  anya—  
fiú  kapcsolatba  mennyi  szeretet  és  
gyűlölet  fér  bele  egyszerre.  Ezeket  a  
kapcsolatokat  akartam  érzékletesen  
bemutatni. 

—  S  ezeket  a  mai  kapcsolatokat  
miért  bújtatja  következetesen  ilyen|  
stilizált,  múltba  menekített  világba?  

—  Nem  hiszek  a  mai  és  nem  mai  
film  kategóriájában.  Nem  attól  mai  

egy  film,  mert  farmerben  járnak  a  
szereplők.  Egyébként  mi,  Tóth  Zsu-
zsával,  Ragályi  Elemérrel  nagyon  
szeretünk  stilizált  világot  teremteni,  
amellyel  szabadon  rendelkezhetünk.  
Ahol  egy  ruhatárból  elveszett  kabát  
önmagában  is  jelent  valamit,  amely-
ben  el  tudom  hitetni  a  visszaszerzés  
létfontosságát. 

—  Nem  eredményez-e  ez  a  szabad-
ság  gondolkodásbeli  kényelmességet?  
Megszabadulván  a  jelentések  hitele-
sítésének  gondjától,  esetleg  olyan  
dolgoknak  tulajdonít  szerepet,  ame-
lyek  alkalmatlanok  szerepjátszásra.  
Lehet,  hogy  az  a  filmbéli  kabát  csak  
egy  egyszerű  férfiruhadarab  marad,  
amiért  ilyeii  sok  ember  értelmetle-
nül  töri  magát?  

—  Nem.  És nem  hiszem,  hogy  szá-
mon  lehet  kérni  a  rendezőtől,  mikor  
játszatja  filmjének  cselekményét.  
Egyetlen  dolgot  lehet  csak  számon-
kérni:  jó  vagy  rossz  a  film.  Egyik  
filmem  sem  úgy  született,  hogy  el-
határoztam:  1924-es,  1919-es,  vagy  
1944-es  filmet  akorok  csinálni.  
Eszünkbe  jut  egy  történet,  egy  han-



gulat,  vagy  jelen  esetben  kezünkbe  
került  Mándy  darabja.  Annyira  ma-
gaménak  éreztem,  hogy  egy  pilla-
natig  sem  gondoltam  arra,  a  Mély-
víz  nem  az  én  személyes,  mai  érzel-
meimet  fejezi  ki.  

Egyszerűen  ilyen  formában  tudok  
leghatásosabban  beszélni.  És  örömöm 
is  lelem  benne.  Nagyon  szeretek  ko-
pottas  kuplerájokban  forgatni,  olyan  
ruhákat  adni  a  színészekre,  amelyek  
a  múltat  idézik.  Van  olyan  rendező,  
aki  képtelen  anélkül  jellemezni  egy  
figurát, hogy ne  jelenítse meg  a mun-
kahelyét.  Én  megbénulnék,  ha  pél-
dául  egy  irodahelyiségben  kellene  
forgatnom.  Nem  tudnám  hová  lerak-
ni  a  kamerát.  Ügy  látszik,  szükségem  
van  arra,  hogy  amikor  filmet  csiná-
lok,  először  egy  világot  teremtsek  
meg.  E nélkül  a  kiindulási  alap  nél-
kül,  ahol  megvethetem  a  lábam,  te-
hetetlen  vagyok.  A  tévében  rendez-
tem  egy  Hubay-darabot,  amelynek  
rossz  volt  a  díszlete.  Soha  életemben  
olyan  rossz  filmet  nem  csináltam.  
Ha nem  tudok  belekapaszkodni  a  ru-
hákba,  a  figurákba  (akiket  egy  fél  
évig  is  keresgélek),  a  mozdulatokba.  

Rátonyi  Róbert  és  Psota  Irén  
(B.  Müller  Magda  felvételei)  

képtelen  vagyok  gondolkozni.  Ilyen  
típusú  filmrendező  vagyok.  

—  Ugyanakkor  nagyon  sokfajta  
stílusú  forgatókönyv,  film  vitájában,  
elfogadásában  vesz  részt,  mint  a  
Hunnia  stúdió  dramaturgiai  tanácsá-
nak  tagja.  

—  Ez  a  negyedik  filmem,  amelyet  
ugyanabban  a  csoportban,  vállalat-
ban,  stúdióban  —  mikor  minek  ne-
vezték  az  elmúlt  évek  során  —  for-
gatok.  Ez  a Köllő  Miklós  vezette  mű-
hely  indította  el  Grunwalsky  Feren-
cet,  Szomjas  Györgyöt,  András  Fe-
rencet,  Maár  Gyulát,  Schiffer  Pált,  
Ember  Juditot.  Itt  forgat  Bódy  Gá-
bor  és  a  legfiatalabbak  közül  Jeles  
András.  Mint  a  nevek  is  jelzik,  nem  
alakult  ki  semmiféle  ízlésbeli  egyed-
uralom.  Egyáltalán,  veszélyesnek  ér-
zek  mindenfajta  ízléskényszert,  hív-
ják  azt  akár  az  új  dokumentarizmus  
divatjának.  S  nem  azért,  mert  én  
magam  nem  csinálok  dokumentum-
filmet.  Egyszerűen  azért,  mert  két-
fajta  filmet  ismerek:  jó  és  rossz  fil-
met.  Lehet  az  fiction,  vagy  nonfic-
tion,  vagy  aminek  nevezzük.  De  úgy  
látszik,  sajnos,  nálunk  a  kritikának,  
meg  a  szellemi  közéletünknek  min-
dig  szüksége  van  valamilyen  kizárá-
sos  játékra.  Olyan  kapaszkodóra,  
amelynek  segítségével  könnyen  osz-
tályozhat.  Manapság  a  felületes  do-
kumentumfilmet  is  többre  értékelik,  
mint  a  jó  fikciót.  Most  ez  a  divat.  
Aztán  lehet  ezt  még  tovább  fokozni:  
a  dokumentumfilmek  közül  melyik  
az igazi:  a Filmregény,  a  Cséplő  Gyu-
ri,  vagy  Gazdag  Gyula  filmjei?  Hol  
a  határ  a  rendezettségben?  Néhány  
„dokumentumfilmet"  szerintem  ne-
vezhetünk  játékfilmnek  is.  Nem  ér-
zek  a  módszerben  semmilyen  külön-
leges  találmányt,  ugyanezt  csinálja  
már  jó  ideje  Cassavetes,  kiváló  szí-
nészekkel.  Belehelyezi  őket  egy  szi-
tuációba,  amelyben  ezek  az  emberek  
élnek,  viselkednek,  s  ő  mindezt  fel-
veszi.  Cassavetes  ugyan  nem  talált  
fel  új  műfajt,  csak  éppen  kitűnő  fil-
meket  rendezett.  

A  műfaj-elnevezések  helyett  azon  
kellene  vitatkozni,  hogy  a  színészek,  
akár  civilek,  akár  hivatásosak,  hite-
lesen  jelennek-e  meg  a vásznon,  vagy  
sem.  Igaz-e.  amit  látunk,  vagy  ha-
zugság?  Rólunk  szól-e  a  film  vagy  
sem? 
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