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Beszélgetni szeret, a nyilatko-
zatoktól viszolyog. A másokéitól is, 
a sajátjától is. Azt mondja, a szavak 
bűvölete könnyen csábíthat rossz 
irányba, s aztán az elkészült műben 
sokszor hiába keressük a nyilatkozat 
keltette ígéret beváltását. 

így hát inkább beszélgetünk. 
Makk Károly első filmjével, az üde 
bájú, kacagtatóan humoros, ma is 
élő, ma is közönséget vonzó Liliom-
fival 1954-ben üstökösként robbant 
a magyar filmművészetbe. Makk azt 
mondja: a fiatal művészeknek, te-
hetségük tarisznyájából a sikeres 
első film után viszonylag könnyű a 
megmaradt lendülettel és energiával 
egy másodikat is kihúzni. Aztán 
egyre nehezebb. Mi úgy látjuk, neki 
sikerült. Legtöbb filmje a maga ne-
mében új volt, kritikusokra, szak-
emeberekre — s nem utolsósorban: 
közönségre! — nagy hatást tett, vi-
tát, vihart kavart. A 9-es kórterem-
nek az akkori társadalmi problémá-

kat feszegető őszintesége, a Ház a 
sziklák alatt döbbenetes, emberi tra-
gikuma, fesizült, izgalmas légköre, s 
folytathatnánk a sort a Mese a 12 
találatról szatirikus vidámságával, az 
emlékezetes 39-es dandárral, s a Meg-
szállottakkal .. .1 Habent sua fata 
libelli . . . Nemcsak a könyveknek, a 
filmeknek is megvan a maguk sor-
ra. Nem mindegy, hogy ki, mit, mi-
kor ír? 

Ilyen filmek után néhány, ame-
lyeknek színvonala csak Makk Ká-
roly magas művészi színvonalához 
képest csökkent, az átlagos-közepes-
hez nem, (Elveszett paradicsom, 
Utolsóelőtti ember, Mit csinált felsé-
ged 3—5-ig?) szinte természetes ve-
lejárói egy magasan ívelő, művészi 
pályának. 

Csakhogy, a televízióban bravúros 
könnyedséggel megrendezett Ger-
mán vakáció kivételével, Makk Ká-
roly négy éve nem forgatott filmet. 
Erről a megtorpanásról — amely 
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részben önként vállalt, részben kü-
lönböző külső hatásokra követke-
zett be — beszélgetünk, illetve okait 
keressük. 

— Magamban keresem elsősorban 
— mondja. — Nem vagyok elég szí-
vós, kitartó. A Megszállottak, az El-
veszett paradicsom, az Utolsóelőtti 
ember nem váltották be hozzájuk 
fűzött reményeimet. Bizonyos kriti-
kákból és sajtóhangokból úgy érez-
tem, és értettem, hogy ennek nem-
csak én voltam az oka. Amit, és 
ahogyan mondani akartam, talán 
máskor kellett volna .. . Ezek a fi l-
mek régebbi filmjeimhez képest, 
úgy gondoltam, újabbak, moderneb-
bek, mások .. 

— Maga is érzi, tudja, milyen 
nagyszerű volt az indulása: Liliom-
fi, 9-es kórterem, Ház a sziklák 
alatt.. Miért akart újabbat, mást 
csinálni? 

— A filmművészetnek ez a tör-
vénye, parancsa. Olyan viharos se-
bességgel változnak az irányzatok, 
hogyha az ember lépést akar tarta-

ni a nemzetközi színvonallal — és 
ki nem akar? — akkor változnia, 
változtatnia kell a módszerein. Mi-
kor a Liliomfit forgattam, az olasz 
neorealizmust ünnepeltük, s hol va-
gyunk ma már attól? . . . Akár tuda-
tos bennem, akár nem, Antonioní, 
Bergman, vagy más nagy művész 
hatása rám. letagadhatatlan . . . 

— Mit csinált tehát az elmúlt 
négy év alatt? 

— Vagy féltucat forgatókönyvet. 
Nem sikerültek. Pontosabban: nem 
fogadták el őket. Pedig makacsul 
hittem bennük, s hiszek ma is. De 
hiába, a siker tényezői között sok 
minden megmagyarázhatatlan. Miért 
veszít a mindig biztos bajnok? Miért 
fut elsőnek a célba az, akinek soha-
sem sikerült9 Sportban is, művé-
szetben is, száz és száz tényező 
együtthatója szükséges a győzelem-
hez. 

Sokat beszélgettünk az új magyar 
filmekről. Makk, mint minden iga-
zán tehetséges művész, értékeli az 
új tehetségeket, lenyűgözőnek tartja 
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Jancsó alkotásait, örül Kósa, Szabó 
új filmjeinek. Csak az „ügyeletes 
zseni" nálunk sokszor túlzásba vitt 
szemléletével nem ért egyet: 

— Volt nálunk ilyen korszak amo-
lyan korszak, különböző rendezők 
korszaka... Hát ez így — akár-
hogy nézzük — leszűkítése a tehet-
ségeknek. Annál színesebb, hatáso-
sabb, izgalmasabb a filmművészet, 
minél többfélehangú képviselője 
van. Olaszországban például Anto-
nioni, Fellini, Rosi, Germi, Olmi 
mind más, mind erős egyéniség, pe-
dig nyilván hatnak egymásra. És 
soha senki, semmiféle sorrendiséget 
nem állapít meg közöttük. 

— Egy ilyen beszélgetésből nem 
hiányozhat korunk egyik sokat vita-
tott kérdése: a közönség és a „re-
mekművek" egymáshoz való viszo-
nya, illetve a kommersz-filmek kér-
dése . . . 

— Aggasztónak találom, hogy az 
utóbbi években film és közönség el-
távolodnak egymástól, s ennek nem 
a közönség az oka. Hiszen például 
a maga idejében az Egy pikkoló vi-
lágos, és a Budapesti tavasz meg-
mozgatta a közvéleményt, milliókat 

vonzott, míg ma, sajnos sok feszti-
vál-díjas filmnek nincs közönségsi-
kere. Azt hiszem túlbecsüljük a fesz-
tiváldíjakat. Néhány éve viszont le-
becsültük. Mikor a Ház a sziklák 
alatt-ot bemutatták, egyik kritiku-
sunk élesen jegyezte meg: mintha 
szándékosan nyugati fesztiválra 
szántam volna. Aztán a film San 
Franciscóban nagydíjat nyert, ez 
akkor még nem volt dicsőség, majd-
nem elhallgatták. 

— Miben látja az okát annak, 
hogy a közönség eltávolodik a film-
től? 

— Színvonalas kommersz-filmet 
csinálni, rettentő nehéz. Óriási szak-
mai tudás, tapasztalat, rutin kell 
hozzá A fiatal rendezőkből mindez 
ma még már csak koruk miatt is 
— hiányzik. Kevés a vígjáték, pedig 
a közönség szereti a vígjátékokat. 
Dehát sajnos olyan atmoszféra van, 
hogy erkölcsi és fesztivál sikerekre 
pályázó rendező nem készít vígjáté-
kot. Évtizedek óta mondjuk, írjuk, 
viccelünk és kesergünk rajta: azok, 
akik egy-egy film művészi értékét 
mérik, — lebecsülik a vígjátékot. 

— Ezek után talán fölösleges is 
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kérdezni, hogy Makk Károly olyan — Ha egyszer egy bizonyos társa-
sikerek után, mint a Liliomfi és a dalmi probléma izgat, nehezen tu-
Mese a 12 találatról, miért nem pró- dok lemondani róla. Ha nem sikerül 
bálkozik újra vígjátékkal? az egyik forgatókönyv, keresek egy 

Mit csinált felséged 3-tól 5-ig? — Dévay Camilla, Psota Irén, Pécsi Ildikó 
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másikat, harmadikat, — ami újra 
csak azt hozza vissza. Hát ez volt 
az elmúlt négy év: sok keresés, sok 
téma, — de egyik sem alkalmas víg-
játékra. Ahhoz különben is vidám, 
oldott, friss lelkiállapot kell, mind-
ezzel most nem rendelkezem. És mi-
után már beszéltünk róla, hogy a 
vígjátékokat nem értékelik kellően, 
megértem például Szabó Istvánt, ha 
ő sem ezen töri a fejét i . . Pedig, 
lenne rá tehetsége, azt hiszem. 

A mai magyar filmek elemzése 
közben felvetődött a sokat vitatott 
szerzői film. Emlékeztettem Makk 
Károlyt; a Filmvilág hasábjain 
többször írtunk erről, nem hiszünk 
benne, hogy helyes úton járunk, 
amikor fiatal, még a rendezésben is 
tapasztalatlan művészekre bízzuk 
nemcsak a film rendezését, hanem a 
forgatókönyv megírását is. 

— Alig-alig akad olyan tehetség, 
aki egyforma színvonalon tud írni és 
rendezni. Márpedig ha az íráskész-
sége alatta marad a rendezői kész-
ségnek, jobb ha a megírást másra 
bízza. Különben is: egy film nem 
attól szerzői, hogy a rendező írja. 

Meggyőződésem, hogy egy film ak-
kor is lehet szerzői, ha tízen írták, 
húsz konzultánsa, dialógírója és ta-
nácsadója volt! A film szerzőisége 
attól függ, hogy rajta van-e, vissza-
vonhatatlanul, a rendező kézjegye. 
Antonioni Nagyítás-át hányan ír-
ták? Nem érdekes! A film — Anto-
nioni. Germi minden filmje szerzői 
— sajátságos, egyedi, mindenen át-
süt az ő nagy egyénisége. 

Bár Makk Károly beszélgetésünk 
elején azt mondta, nem elég szívós, 
úgy látszik, mégis az. Hiszen négy 
év sok keserűsége, csalódása után 
mégis megpróbálkozott egy új for-
gatókönyvvel. amelyben ismét, a 
mai társadalmi és politikai helyzet-
ben izgalmas konfliktusokat ábrá-
zol, s ez — sikerült. Illetve: né-
hány nap múlva hozzákezdhet Ga-
lambos Lajos, novellájából egy új 
film forgatásához. Most ért vissza Ju-
goszláviából, Dubrovnik környékén 
megtalálták a megfelelő helyszínt, 
hamarosan sor kerül a színészek 
kiválogatására. A többiről — majd 
a forgatás után. 
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