
Magatartás-analízis 
-történelmi kalandfilmben 

BESZÉLGETÉS  RÓZSA  JANOSSAL  

Erdei  történet  címmel  jélent  meg  
néhlány  éve  a  Magvető  kiadásában,  
A  háború  lelke  című  kötetben  Kar-
dos  István  .forgatókönyve,  amelyből  
most  fejezte  be  új  filmjét  Rózsa  Já-
nos,  A  trombitás  címmel  (a  Hunnia,  
az  Objektív  Filmstúdió  és  a  Televí-
zió  koprodukciójában).  Főszereplők:  
Fábián Ferenc, Bencze Ferenc,  Költai  
Róbert  és  Csorna  Zolrtán.  Operatőr:  
Ragályi  Elemér.  

—  A  címváltozás  azt  jelzi,  hogy  a  
kötetben  megjelent  forgatókönyv  is  
megváltozott  a  forgatás  során?  

—  Lényegében  nem változott  a  tör-
ténet,  legfeljebb annyiban,  Ihogy  job-
ban  előtérbe  került,  fontosa'bb  lett  a  
kamaszfiú,  a  „Tromlbitás"  alakja.  
Alapvető  hangsúlyt  kapott  a  törté-
netnek  az  a  vonulata,  hogy  milyen  
nehéz  eligazodnia  egy  tiszta  lappal  
induló,  16 éves  gyereknek  egy  rend-
kívül  bonyolult  történelmi  korszak-
ban;  milyen  nelhéz  megkülönböztet-
nie a  hazug szólamokat  az  igazságtól,  

elválasztania  a  jót  a  rossztól,  a  prog-
resszív  magatartást a  retrográdtól.  

—Hogyan  foglalná  össze  ia  drámai  
alaphelyzetet? 

—  A  választott  történelmi  helyzet:  
a  Thököly-féle  kuruc-mozgalom  bu-
kása  utáni  időszak.  A  három  főhős  
Thököly  egykori  katonája,  akik  ve-
zérük  menekülése  után  sem  árulták  
el  a  mozgalmat;  nem  álltak  be  a  
vármegyei  hajdúk,  s  a  Habsburg-ha-
talmat  kiszolgáló  labancok  közé,  in-
kább  erdei  emberekké,  törvényen  
kívüli  bújdosókká  váltak.  Ez  az  élet-
forma,  a  puszta  létfenntartás  kény-
szere  szinte  törvényszerűen  elzül-
lesztette  őket.  A  korszak  egyébként  
meglehetősen  fehér  foltja  történelmi  
köztudatunknak, rengeteg romantikus 
egyszerűsítés  rakódott  rá;  egyebek  
között  Thaly  Kálmán  és  társai  nyo-
mán;  sőt  a  Thököly-fölkelés  sokak  
számára  egybemosódik  a  Rákóczi-
szabadságharcoal.  A  tettek  és  szán-
dékok  megítélését  az  is  nehezíti.  



hogy  míg  150  éven  át  minden  tisz-
tességesnek  mondott  magyar  a  török  
—  a  „pogány"  —  ellen  harcolt,  Thö-
köly  a  Habsburgok  ellen  most  a  tö-
rökkel  szövetkezett.  A  történelmi  
kalandfilmek  a  néző számára  egysze-
rűen,  fekete-fehéren  idézik  fel  a  
kort;  a  Rákóczi  hadnagyá-ban  vagy  
a  Tenkes  kapitányá-ban  rögtön  vilá-
gos,  hogy  ki  a  „ jó"  és  ki  a  „rossz"  
ember.  Persze  nem  a  kalandfilmek-
nek,  hanem  az  iskolai  történelemta-
nításnak  kellene  a  maga  összetettsé-
gében  tudatosítania  a  tényeket;  fil-
münkben  mi  sem  vállalkozunk  más-
ra,  csak  a  korszak  valóságos,  hiteles  
megidézésére.  Tehát  ebben  a  150  
éves  török  elnyomás  során  kifosztott,  
több  részre  szakadt,  lerongyolódott,  
bonyolult  szövetségek  által  zilált  or-
szágban kerül  a három bújdosó  erdei  
emberhez  a tiszta  szándékú,  tizenhat  
éves  kamaszfiú,  aki  a  három,  akkor  
már  rablóvá  züllött,  nagyszájú  erdei  
ember  társaságában  —  azok  fiatal-
kori  tettei  és  nosztalgiái,  saját  ször-
nyű  élményei,  ösztönös  igazságérzete  
hatására  —  végül  is  felelősen  gon-
dolkodó,  értelmes  forradalmárrá  ne-
velődik. 

—  iSok  vita  folyt  a  magyar  filmek  
történelemszemléletéről;  talán  elég  
csak  címszavakban  utalni  a  történel-
mi  „heroizálás-deheroizálás"  körül  
zajlott  polémiákra  ...  

—  Ha  egy  korról megpróbálunk re-
ális,  hiteles  képet  rajzóim,  az  egye-

seknek  talán  úgy  hat,  mintha  törté-
nelmi  illúziórombolás  volna,  holott  
szó  sincs ilyesmiről;  legfeljebb a  ha-
mis  egyszerűsítésekkel  szeretnénk  
szakítani.  A  legjobb,  úgynevezett  
„deheroizáló"  művek  nem  hiteket  
romboltak,  legfeljebb  illúziókat  osz-
lattak.  S  a  valós  értékrend,  a  reális  
tudat  helyreállítása  a  történelemben  
—  feltétele  a  mai  valóságos  érték-
rend  kialakításának  is. (Nem a  reális  
pátosz  és értékes  hit  ellen  kívánnak  
hatni  az  ilyen  filmek,  csak  a  séhová  
nem vezető  illúziók  ellen.  

—  Véleménye  szerint  van-e,  s  mi  
a  különbség  a  Jancsó—Kovács-nem-
zedék  „deheroizáló"  filmjeinek  tör-
ténelem-láttatása,  $  az  Önök  —  utá-
nuk  következő  —  generációjának  
szemlélete  Pcözött?  

—  A  magyar  filmgyártásban  sze-
rintem  nincs  „igenerác iós  kérdés"  
vagy  bármiféle  „generációs  .diszkon-
tinuitás".  A  jó  művek  sorozatát  tisz-
telem,  teljesen függetlenül attól, hogy 
melyik  rendező  hány  éves  korálban  
készít  igaz,  értékes  műveket.  Jancsó  
nem volt  idősebb,  amikor  megcsinál-
ta  a  Szegénylegényeket,  mint  mi  
most.  Inkább  ott  lehet  valami  hiba,  
hogy  azok  a  társadalmilag  fontos  
művek,  amelyeket  az  utánuk  jelent-
kezett  rendezők  készítettek,  nehezen  
kapták  meg  az  értéküknek  megfelelő  
elismerést.  Az  utolsó  másfél  évtized  
magyar  filmgyártásában  olyan  mű-
vek  követték  egymást,  mint  a  Sze-



génylegények,  a  Hideg  napok,  az  
Apa,  a  Földobott  kö,  az  Egy  őrült  
éjszaka,  A  határozat;  —  ám  az  első  
remekművekre  hivatkozva  gyakran  
gáncs érte  a későbbieket.  Ez  sokakra  
kedvszegően  ihatott. Nem  lehet  vélet-
len  —  noha  elvi  nyilatkozatokban  
mindenki  a  imai  tematikájú,  eleven,  
problémagazdag  filmeket  hiányolja  
—,  hogy  a  rendezők  legjava  ma  alig  
vállalkozik  ilyen  jellegű  filmek  ké-
szítésére;  éppen  mert  az  ilyenek  sor-
sa  is  „problematikus".  Az  előttünk  
járó  nemzedék  kivívta  magának a jo-
got  a  társadalombírálatra.  De  ha  ma  
készül  egy  olyan  film,  mint  a  Nehéz  
emberek  volt  —  sokkal  több  fáiba  
ütközik.  Persze  a  Nehéz  emberek  
idején  egyértelműbb  volt  a  helyzet  
—  a  gazdasági  megújhodás,  az  új  
szelek idején  nem volt  kétséges, hogy 
értelmes  ember  hogyan  foglaljon  ál-
lást  —;  ma  bonyolultabb  megítélni,  
hogy  az  azonos  dallamot  dalolok  kó-
rusából  ki  az,  aki  igazán  újat  akar  
és  tehetsége,  szakértelme  is  van  a  
cselekvésre.  Egy  kórusban  meg  is le-
het  bújni;  akad,  aki  csak  tátog  —  
jó  fül  is  kell  ahhoz,  hogy  az  ilyene-
ket  felismerje az  ember.  Mintha  va-
lahogy  ravaszabbá  váltak  volna  a  
„tátogok";  nehezebb  felismerni,  mi-
től  nem  működik  úgy  valami,  ahogy  
működnie  kellene.  Nem  ellensége-
sek  ezek  a  „tátogók"  —  egyszerűen  
tehetségtelenek vagy  közömbösek;  de  
összhatásukban  rendkívül  veszélye-
sek. 

—  Az  ön  nemzedéke,  az  úgyneve-
zett  „nagy  Máriássy-osztály"  külö-
nösen  kedvező  konstellációk  között  
lépett  pályára:  a  hatvanas  évek  ele-
je-közepe  világszerte  a  filmnyelv  
megújulásának  korszaka  volt,  s  a  
magyar  filmgyártásban  is  sürgető  
igény  rvolt  akkoriban  a  megújhodás-
ra.  Nyilván  ez  is  közrejátszott  abban,  
hogy  a Balázs  Béla  Stúdió,  amelynek  
alapítói  voltak,  hamar  nagy  vissz-
hangot  keltett  itthon  és  külföldön;  
egykori  tagjai  kivétel  nélkül  gyors  
sikereket  arattak.  Hogyan  vélekedik  
most,  bő  másfél  évtized  távlatából,  
nemzedéktársainak  pályaalakulásá-
ról? 

—  Igaz,  hogy  volt  bizonyos  vá-
kuum,  ami  pályakezdésünket  némi-
leg  megkönnyítette,  de  ha  csupán  ez  
a „huzat"  mozdított  volna  bennünket,  
nyilván  ugyanúgy  szétesett  volna  az  

„ős-Balázs  Bélás"  csapat, mint  példá-
ul  a  francia  nouvelle  vague  gárdája.  
Élnék  a  társaságnak  a  tagjai  azon-
ban  tizenöt év  óta  mindig  készítenek  
olyan  filmeket,  amelyekre  oda  lehet  
és  oda  kell  figyelni.  Természetesen  
nem egyforma  szerencsével  indiult  és  
érkezett  be  közülünk  mindenki,  de  
ami  a  legfontosabb: lényegében  máig  
is  kölcsönösen  vállalhatók  egymás  
filmjei.  Akadtak  telitalálatok  és  fél-
sikerek  —  de  tisztességtelen  vállal-
kozás  egy  sem. Legfeljebb  nem  min-
dig  a  legjava  művek  és  törekvések  
részesültek  elismerésben.  Így  aztán,  
azt  hiszem,  ez  a  nemzedék  álltaiában  
sem  kapta  meg  azt  a  társadalmi  
visszhangot,  amit  az előttünk  járó  —  
teljes  joggal  —  kivívott  magának.  
Bár,  ha jobban  utána  gondolunk,  pél-
dául  Jancsó  is  sokkal  később  kapta  
meg  azit az  elismerést, ami  már évek-
kel  élőbb  megillette  volna.  

—  Eddigi  filmjeiben  aktuális  tár-
sadalmi  gondokkal  foglalkozott,  szen-
vedélyes  közéleti  indulattal.  Ezután  
miért  választott  történelmi  miliőt?  

—  A  közéleti  indulattól  ez  a  tör-
ténet  sem mentes.  De  a  tómaválasz-

'tásban  őszintén  szólva  kicsit  az  is  
befolyásolt,  hogy  a  mai  tárgyú  fil-
mek  kapcsán  minduntalan  beleüt-
köztünk  különféle  érzékenységekbe,  
sértődéseikbe,  ellenállásokba.  A  Pók-
focinál  ügyelni  kellett  a  pedagógu-
sok  sértődékenységére;  a  Csatatérnél  
más szakmai  érzékenységre  (csak  ép-
pen  a  arii  érzékenységünkre  nincs  
tekintettel  senki...).  Thököly  remél-
hetőleg  nem  fog  tiltakozó  leveleket  
írni  az  újságokhoz...  De  túl  a  tré-
fán,  abszolút  aktuálisnak  érzem  az  
alapproblémát,  amiről  A  trombitás  
szól:  milyen  nehéz  eligazodnia  a  vi-
lág  bonyolult  jelenségei  között  egy  
nyiladozó  értelmű  fiatalnak,  különö-
sen  magára  hagyatottan,  társtalanul.  
Tervezett  következő  filmem  (ismét  
Kardos  István  forgatókönyvéből),  A  
vasárnapi  szülök  egyébként  kifeje-
zetten  erről  szól  majd. Hőse egy  mai,  
16 éves,  magányos,  a  társadalom  pe-
rifériájára  sodródott  „intézeti"  lány,  
aki  kétségbeesett  erőfeszítéseiket  tesz  
annak  érdekében, hogy értelmes,  tar-
talmas  emberi  kapcsolatokat  építsen  
ki  maga  köré.  

—  Közismert  tény  a  moziválság;  
ezen  belül  is  a  magyar  filmek  néző-
számának  csökkenése.  Véleménye  
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szerint  hogyan  lehetne  /visszahódíta-
ni  a  közönséget;  s  mit  remél  ilyen  
vonatkozásban  A  trombitástól?  

—  Annyi  szó  esett  már  róla,  hogy  
nincs  kedvem  ezredszer  elismételni:  
véleményem  szerint  alapvetően  el-
hibázott  filmforgalmazásunk  rend-
szere, kezdve  a filmátvételtől  egészen  
a  magyar  filmek  propagálásáig.  De  
nem  akarók  belebonyolódni  ebbe  a  
szövevényes,  s  rengetegszer  —  de  
sajnos,  eredménytelenül  —  agyonbe-
szélt  ügybe;  inkább  söprok  a  saját  
házunk  táján:  mi  az  oka,  hogy  szá-
mos  filmünk nem elég érdekes.  Tény,  
hogy  lassanként  leszoktunk  a  közön-
ségvonzó  hatáselemek  használatáról.  
Most,  amikor  kalandfilmet  forgat-
tam, áhol  a korszak  reális  bemutatá-
sához szervesen  hozzátartoznának  bi-
zonyos  nézővonzó,  látványos  hatáis-
elemek  —  kiderült,  hogy  ennék  ki-
vitelezésére  sem  technikailag,  sem  
fizikailag  nincs  felkészülve  sem  a  
filmgyártás,  sem  a  szereplők  többsé-
ge.  Valahogy  elkorcsosult  a  szak-
mának  ez  a  szektora.  Amikor  az  
egyik  jelenetben  a  szereplőnék  lőnie  
kellene  —  egyszerűen  nem  sül  el  a  
pisztoly...  Amikor  a  történetben  
valóban  történne  valami  —  látvány,  
fordulat  —  akkor  filmjeink  ezt  dra-

maturgiailag  átugorják,  s  a  szerep-
lők  utólag  elmesélik,  amit  látnunk  
kellett  volna.  Valahogy  elfejelejtő-
dött  a  hatás  létrehozásának  mester-
sége.  Mindez  persze  pénzkérdés  is;  
ugyanakkor  a szakma egészének  per-
manens  tréningje is  hiányzik.  

—  Ami  a  kérdésnek  azt  a  felét  il-
leti,  hogy  reményem  szerint  miért  
fogják  megnézni  A  trombitást?  Rea-
lista  történet,  korhű  dokumentum.  
Van  benne  rajtaütés,  erőszak,  kivég-
zés;  —  olyasféle  látványosság,  ami  
abban  a  korban  mindennapos  volt,  
sőt  —  sajnos —  a  huszadik  századtól  
sem  idegen.  Mindez  a  mai  néző  szá-
mára  izgalmas  lehet.  Filmünk  any-
nyiban  különbözik  a  szokványos  
történelmi  kalandfilmektől,  hogy  
nem  fekete-fehér  sémákkal  dolgo-
zik;  állandóan  állásfoglalásra  kész-
teti  a  nézőt:  el  kell  döntenie,  hogy  
a  hősök  valóban  hiszik-e,  amit  mon-
danak,  avagy  képmutatók;  ahogyan  
a  kamaszfiút  is  többször  megtévesz-
tik,  ugyanúgy  a  nézőt  is  félrevezet-
hetik.  Ebben  rejlik  —  szándékunk  
szerint  —  a  filmnék  a  kalandos  lát-
ványsorozatokon  túli,  aktuális  érvé-
nyű  szellemi  izgalma.  
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