
P O L I T I K A I PIKARESZK ÉS MESE 
B E S Z É L G E T É S S Z Á S Z P É T E R R E L 

Második filmjét forgatja Szász 
Péter, Kapaszkodj a fellegekbe cím-
mel, szovjet—magyar koprodukció-
ban. A film cselekménye 1919-ben 
játszódik, középpontjában egy 
Moszkva—Budapest közötti kalandos 
repülőút története áll. Főszereplői: 
Darvas Iván, Gunar Cilinszkij, Szvet-
lána Szvetlicsnaja és Mensáros 
László. Operatőr: Szécsényi Ferenc. 

Szász Péter — első önálló filmje, a 
Fiúk a térről bemutatója előtt — for-
gatókönyvíróként vált ismertté; tu-
catnyi sikeres film forgatókönyvét 
irta, a Fel a fejjel-tól a Gázolás-ori. 
a Hannibál tanár úr-on át a Fűre 
lépni szabad-ig. Első kérdésünk is 
erre vonatkozik — hiszen Szász 
pályafutása bizonyos szempontból 
rendhagyó a magyar filmművészet-
ben; nem végzett rendezői szakot a 
Főiskolán: — hogyan lett filmes, 
majd a sikeres forgatókönyvírói pá-
lyát miért váltotta fel a rendezéssel? 

— Iskoláim után nyomban a rádió-
nál kezdtem dolgozni. Végigjártam az 
akkoriban lehetséges minden munka-
kört. Korrigáltam a kinyomtatott 
műsort, riportokat készítettem, zenei 
összeállításokat, hangjátékokat szer-
kesztettem. Ez 1948-ban volt. És, mint 
ismeretes, akkoriban minden lehet-
ségesnek tűnt. Ha most visszagondo-
lok rá, elképesztő mennyiségű mű-
sor jött ki a kezem alól. Megtanul-
tam gondolkodni, és politizálni. A 
rádió praktikus műfaj — praktiku-
san kell megoldani, praktikus, napi 
igényeket. 1949-től 1952-ig vagy har-
minc rádiójátékot írtam (volt úgy. 
hogy reggel hét órakor történt va-
lami, egy esemény, egy szerződés, 
születés, halál, és este nyolckor ebből 
a témából már egy komplett hangjá-
téknak kellett „mennie" a Kossuth-
adón). Tehát reggel háromnegyed 
nyolckor már dramatizáltam egy ese-
ményt, tízkor már szerepeket költöl-
tem hozzá, délután háromkor jöttek 
a színészek és felvettük lemezre, ké-
sőbb magnetofonra. Néha még kí-
sérőzenét is komponáltattunk hozzá. 

Szvetlána Szvetlicsnaja és Darvas Iván 

Ezt is reggeltől estig. Hogy ez alap-e 
a klasszikusan értelmezett művé-
szetre? Természetesen nem az. De ha 
azt mondom, hogy a művészet mes-
terség is — kijártam egy iskolát, 
amiről a végefelé azt mondtam: ta-
posómalom. De már akkor megfigyel-
tem, hogy végetnemérő rádiójáté-
kaim, korabelien sematikus „musi-
cal"-jaim minden pillanata olyan 
„filmszerű". Ezek a játékok „vágva" 
voltak, minden mondatuk — jól. 
rosszul — térbe volt helyezve .. . 
Nem hiszem, hogy egyetlen pillana-
tom is elmúlt volna a film utáni 
nosztalgiák nélkül. 1952-ben Bacsó 
Péter rábeszélt, menjek a filmgyárba 
dramaturgnak. Megjelenésem a Hun-
niában igen stílszerű volt. Egy idős 
hölgy ült Kovács András, a drama-
turgia akkori vezetőjének előszobá-
jában. Hosszan elbeszélgetett velem 
(mindenki más egy dramaturgiai ta-
nácson volt), elmondtam a hölgynek 
vonzódásomat a műfajhoz, ismertet-
tem terveimet, amit az ezüst kontyos 
asszony érdeklődéssel hallgatott 
végig. Később közölte, hogy ő Szilágyi 
néni, a hivatalsegéd. De úgy tűnt. 
roppant mód meg van elégedve ve-
lem. Kovács András véleményem 
szerint mesteri vezető volt. Tudta, 
kivel, mit kell dolgoztatnia. Nem is-
mert kíméletet, hajszolta az embe-
reit. ö sem gondolta, hogy ezzel a 



néha nem éppen gyöngéd és diplo-
matikus szisztémával 1953-tól 1956 
nyaráig a mai filmművészet alapjait 
rakta le. Kényszerített engem is, 
hogy dramaturgként, íróként mintegy 
„intarziaként" beépítsem magam a 
magyar filmgyártásba. Írni, dramati-
zálni, „kitalálni" kellett. Most mái-
magam sem tudnám felmérni, hány 
film címét adtam, hány szerepet ta-
láltam ki, hány jelenetet oldottam 
meg — csak úgy a folyosón, hány 
veszettnek hitt „anyagból" lett a ke-
zem között valami és hány jobb 
sorsra érdemes ügyet vesztettem el 
a kezem közül. Ez gyönyörű munka 
volt, tudtam egész idő alatt, hogy 
ez nálunk nem mesterség; talán írni 
kellene, regényeket, novellákat, de 
volt ebben valami kényelmes is. És 
lusta voltam kilépni ebből a mágikus 
körből. Ez volt az én főiskolám kez-
dete, később asszisztens lettem és ír-
tam a rossz vagy jó forgatókönyve-
ket. Megértem nagy sikereket és po-
koli bukásokat. 

— S miért döntött úgy. hogy ren-
dezni kezd? Talán elégedetlen volt 
forgatókönyveinek megvalósításai-
val; elképzeléseit nem úgy látta vi-
szont a filmvásznon, ahogyan a for-
gatókönyv írása közben megál-
modta? 

— Elfáradtam egy másik ember 
kiszolgálásában, és sajnos, a forgató-
könyvírás nálunk nem szakma. Kevés 
a film. És 1957 óta ért bennem a fel-
ismerés, hogy elgondolásaimat ma-
gamnak kellene megvalósítanom. Oti 

éltem a műtermekben. Volt idő, hogy 
ott is aludtam. Vonzott, hogy elmond-
jam a magamét. 1965-ben Herskó Já-
nos (akinek stúdiójában dolgozom) se-
gítségével és ösztönzésével majdnem 
megvalósítottam egy forgatóköny-
vemet. De két évet kellett várnom, 
amíg egy másik könyvvel műterem- 4 
be juthattam. Ez a Fiúk a térről 
volt. Nem az én forgatókönyvem. 
Hámori Ottó írta. Paradox helyzet, 
de így kellett történnie. Addig a 
tapasztalatok, megismerések lánc-
reakciója — politikai, műfaji szub-
jektumok voltak ezek — vezetett el. 
hogy ezt a filmet készítettem el. Egy 
teljes félreértést kellett tisztáznom. 
1956 végén egy vezetővel találkoztam 
az utcán. „Furcsa —, mondta —, ma-
ga nem „disszidált!" Abban a pilla-
natban rendkívül mulatságosan ítél-
tem meg ott a sarkon a helyzete-
met: dühös rám valaki, mert nem 
úgy viselkedtem, ahogy ő azt elgon-
dolta rólam. Később kiderült, hogy 
ez nem is olyan egyszerű látszat. 
Talán a modoromban volt a hiba. 
nem tudom. Nem mondhattam el ne-
ki, elmondtam hát mindenkinek, mit 
gondolok a világról. Így választottam 
első témámul a Fiúk a térröl-t. De 
hangsúlyoznom kell, nem filozofálni 
akartam, hanem elmesélni az embe-
reknek egy történetet. Mesélni. Ez 
az a kifejezési forma, ami mindig 
vonzott. Ügy mesélni, hogy minél 
többen odafigyeljenek. Mesélni, anél-
kül, hogy untatnám az embereket, 
akik pénzt adnak ki miattam Igy 

Szvetlána Szvvtlirsnaja, Inke László és Uri István 
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Szvetlána Szvetllcsnaja és Gunar Cilinszkij 

..jött újra létre"' a műfaj, ami csak 
számomra eredeti. 

— Rendezőként végérvényesen el-
kötelezte-e magát ahhoz a műfajhoz, 
hangvételhez, amit a Fiúk a térről 
képviselt, és — az előzetes híradások 
szerint — a Kapaszkodj a fellegekbe 
is képviselni fog? Másszóval: alkati 
sajátosságának érzi-e, hogy komoly 
társadalmi, politikai kérdésekről 
ilyen könnyed, szórakoztató hangon 
szeret beszélni? 

— A műfaj, amit mostanában mű-
velek — nevezzük politikai farce-
nak, pikareszknek, mindegy — a mű-
faj egyértelműen elkötelezett. A mű-
faj nem én vagyok. Másnak e pil-
lanatban nincs hozzá kedve nálunk. 
A zsúfolt, fordulatos filmeket szere-
tem. Ami a politikumot illeti — ezen 
nem tudok segíteni — így látom a 
dolgokat, és szeretném, ha a néző 
is így látná. Ezeknek a filmeknek a 
történelem az alapja, és én hozzá ál-
modom a magamét, az élményeimet, 
a gyerekkoromat, a nosztalgiáimat, 
nem titkolom: a valóság átalakul a 
kezem között mesévé, egy absztrahált 
világgá, hatásokká, és — bocsánat az 
illetlen kifejezésért —: könnyekké 
es mosolyokká. A Fiúk a térről-t az 
1830-as évek filmjeinek stílusában 
valósítottam meg; a fiúk. akik a té-
ren élnek és napjaik jórészét a sarki 
moziban töltik, e filmek ósdi drama-
turgiája szerint élik életüket is, még 
mozgáskultúrájuk, zsargonjuk, ér-
zelmi életük is egy akkoriban divatos 

filmstílus szerint alakul. Ók termé-
szetesen „up to date" stílusnak tar-
tották ezt, és talán ettől lett a film 
olyan, amilyen. Voltak, akik azt 
mondták, „régimódi". Hát istenem, 
régimódi. Akik akkoriban az Almássy 
téren éltek, a Kék csillag és a Mese-
autó törvényeit is kötelezőnek érez-
ték magukra. És gőzük nem volt ar-
ról, hogy ők maguk is hősök. És 
egyáltalán, kit érdekel az a hős, aki 
tudja magáról, hogy később majd a 
történelemkönyvek és úttörők 
„nyomolvasó" túráinak kötelező tan-
anyaga lesz. Ha elképzelem ezeket a 
fiúkat, amint egy mai veterán talál-
kozón krémest esznek és Coca-colát 
isznak. . . 

Most készülő filmem, a Kapaszkodj 
a fellegekbe is hasonlatos az előző-
höz. De, hogy mindig ezt az iskolát 
járom-e majd? Nem tudom. Egy biz-
tos: politizálni kell nyíltan és egy-
szerűen. Az egész világ politizál, 
tüntetéseken, otthon, ágyban, kocs-
mában, zsúrokon, vonatokon; és nem 
igaz, hogy az embereket nem érdekli 
a politika — példa erre a budapesti 
mozik két legnagyobb sikere: zsúfolt 
házak előtt játsszák a Gavras-filmei 
a Z-t (nyers, antifasiszta „pamflet" 
dühösen játszó, elkötelezett színé-
szekkel, és csak politizálnak és poli-
tizálnak a nézők legnagyobb együtt-
érzésével), valamint a Bolondok 
hajó-ját, ezt a kevésbé korszerű esz-
közökkel megcsinált Kramer-filmet. 
szuper színészekkel, akik ugyan 
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egyáltalán nem elkötelezettek és 
egyáltalán nem játszanak dühösen, 
de a film lényege egyértelmű, vilá-
gos, ha azt mondom, hogy szájbará-
gós, még csak nem is túloztam. El-
gondolkoztató ez a siker akkor, ami-
kor már a „kevés néző az igazi néző" 
mítosz is megszületett, amit egyéb-
ként a legnagyobb öncsalásnak tar-
tok. Nem hiszem el, hogy van film-
rendező, akit ne izgatna a nézőtér 
és aki nem lenne szerelmes a kö-
zönségbe. 

— Rendkívül súlyos és komoly 
történelmi kérdéseket állít filmjei 
középpontjába — s ezekről a problé-
mákról könnyed, humoros hangon 
szól. Miért tartja ezt a módszert és 
stílust időszerűnek, vagy — mondjuk 
igy — korszerűnek? 

— A kérdés eléggé provokatív. Ez 
nem mondható korszerű műfajnak. 
De azt hiszem, ha elmesélek valamit, 
azt én csak politikailag érdekes do-
logról mesélhetem el, és a kérdés, a 
„hogyan" egyben meghatározza a 
számomra egyedül lehetséges utat 
Most készülő filmem nem paródia — 
ahogy némelyek gondolják — és még 
azt sem állítom, hogy „bájos distan-
ciával" kezelem hőseimet. E pillanat-
ban, amikor határozott meggyőződé-
sem, hogy a nézőt vissza kell sze-
rezni, ezt a huzakodást a közönség-
gel abba kell hagyni — számomra 
nincs más megoldás. A hatás. Mos-
tanában olyan hatást keresek, ami 
nem azonos a vér, a szex „tuti" hatá-
sával, bár a vérnek és a szexnek is 
megvan a helye. Nem tartozik szo-
rosan a tárgyhoz, de ha a televízió-
ban naponta lemészárolt embereket 
mutat a híradó, ha egy szívlövés, egy 
tarkónlövés, egy gumibotozás már-
már „unott kelléke" a látvány-gya-
korlatnak (ez a tömegkommunikáció 
nagy problémája) miért apages sata-
nas tabu egy ölelkező pár? Ez, gon-
dolom természetesebb és szebb része 
az életnek, mint egy lemészárolt cse-
csemő. 

Visszatérve a kérdéshez: a törté-
nelemről sokféleképpen lehet és kell 
beszélni. Az egyik film így beszél, 
a másik úgy. Képzelje el, ha min-
denki a Jancsó filmjei szerint csi-
nálná filmjeit — (van rá példa) mi 
lenne itt? Ö igy látja. Kovács úgy. 
Herskó amúgy. De ez a sok film: 
egy film. Nincs külön-külön film-

művészet, nincs vonulat; — egyetlen 
film van — magyar film. Ma közhely 
a „szín a palettán", de ez nemcsak 
közhely és óvatos megkerülés — 
egy palettán élünk. A Párbeszéd, a 
Szegénylegények, A Hideg napok és 
az ítélet ugyanarról a tőről fakad. 
Ez jó. Az nem jó, ha erről a palet-
táról kizárnak a színek színeket, az 
sem jó, ha ezek a színek összefoly-
nak és az sem jó, ha a palettán csak 
egy tónus van készenlétben . . . 

— Ha tehát az a véleménye, hogy 
nagyon szoros szellemi kölcsönhatás-
ban állnak egymással a magyar film-
művészet különböző jellegű és té-

• májú alkotásai — véleménye sze-
rint a Kapaszkodj a fellegekbe ho-
gyan kapcsolódik a hasonló, törté-
nelmi témájú, de más stílusban és 
felfogásban készített filmekhez, 
mondjuk a Csillagosok, katonák-hoz. 
a Hideg napok-hoz stb? 

— A magyar filmgyártás szeren-
csésnek mondható folyamata a nem-
zeti és emberi önismeret kultúrája. 
Szinte mindegyik jó film ezt a jegyet 
viseli homlokán. A Kapaszkodj a 
fellegekbe, ami 1919-ben játszódik, 
már egy pillanatig sem a Tanács-
köztársaság bukásának okairól vall. 
inkább arról, hogy kiváló emberek, 
sőt kiváló fickók (engedtessék meg 
ez a kitétel) hozták létre ezt a forra-
dalmat. Túl vagyunk azon, hogy el-
titkoljuk: ezeknek az embereknek 
megvolt a tehetségük, hogy nehéz 
helyzetekben — s ilyen a filmben és 
a történelemben van elég — mulat-
ságosan fogják fel a dolgokat. Ez nem 
felismerés — ez faktum. De minden 
film egy másik film nyílt beszédü-
ségének, őszinteségének a lehetőségét 
teremti meg. Nem áltatom a le-
endő nézőt, a történelem és a poli-
tika ürügy, hogy mai énünkről, a 
mai emberi és nemzeti és forradal-
már önismeretünkről beszéljek. Re-
mélem, sikerül. Egyelőre minden 
csak remény. Egy félig kész film 
ürügyén beszélgetünk. Ki tudja, mit 
hoz az egész film? Egy biztos, és 
itt korrigálni szeretnék, ha lehet, 
néhány hírt és riportot. Ez nem 
„grandiózus", nem „ilyen még nem 
volt", nem a „legbravúrosabb" film. 
Rémes lenne, ha az lenne. Egyetlen 
vágyam, hogy jó legyen. 
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