
„Az élethűség híve vagyok.." 
BESZÉLGETÉS SZTANYISZLAV R O S Z T O C K I J J A L 

A Szovjet Film Napjai alkalmá-
val novemberben mutatják be ná-
lunk a Csendesek a hajnalok című 
kétrészes szovjet filmet, amelynek 
híre és kedvező kritikai, valamint 
közönségfogadtatása már hozzánk is 
eljutott. Legutóbbi moszkvai tartóz-
kodásom idején alkalmam nyílt ar-
ra, hogy a Szovjet Filmművészeti 
Szövetségben hosszabb beszélgetést 
folytathassak Sztanyiszlav Rosztoc-
kij jal, az alkotóval. 

A ina 51 esztendős Sztanyiszlav 
Rosztockij rokonszenves egyéniség, 
kitűnő interjúalany. Rendkívül sza-
batosan fogalmaz, stílusa akár film-
jeinek hangvétele: lírai. Ahhoz a 
középnemzedékhez tartozik, amely-
nek neves képviselői: Marlen Huci-
jev, Lev Kulidzsanov, Grigorij Csuh-
raj, Vlagyimir Nauimov, Alekszandr 
Alov tematikai értelemben is meg-
újították a szovjet filmművészetet. 

Érdeklődését elsősorban a mai té-
mák kötik le, de figyelmet fordít a 
félmúlt időkre. Tiszteli a közönséget, 
s igyekszik mondanivalója lényegére 
koncentrálni. 

— Szergej Eizenstein tizennégy 
éves koromban, az iskolában „fede-
zett fel" a film számára. Szerepet 
kaptam tőle a Bezsini rét című film-
jében — meséli —. Két esztendővel 
később hónom alatt egy forgató-
könyvvel felkerestem a lakásán s 
megkérdeztem: lehet-e belőlem ren-
dező? A kérdésemre ugyan nem 
kaptam választ, de könyveket adott 
kölcsön, színházjegyeket szerzett ne-
kem, koncertekre, kiállításokra, mú-
zeumokba küldött el. Szóval tanított. 
Közben az úttörők filmes szakköré-
be jártam, s arról álmodoztam: belő-
lem is lehet filmrendező! Az érett-
ségi után filozófiát, irodalmat és tör-
ténelmet tanultam. A Filnwnűvé-
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szeti Főiskolára — ahogy terveztem 
— már nem Iratkozhattam be, mert 
1941-ben kitört a háború és én be-
vonultam katonának. Amikor lesze-
reltem és felvettek, Grigorij Kozin-
cev növendéke lettem, de Eizenstedn 
óráit is hallgattam. 1946—1950 kö-
zött a Lenfilm Stúdióban végeztem 
gyakorlati munkát. Diplomámat 
1952-ben kaptam meg s a Gorkij 
Stúdióhoz kerültem. 

1955-ben mutatkoztam be mint 
önálló alkotó a Föld és emberek-
kel Ez egy szatíra volt. Következett 
1957-ben egy ugyancsak falusi tema-
tikájú szerelmi történet, A harma-
dik. Majd 1962-ben Larisza Luzsiná-
val a főszerepben a Visszavárlak. 
Lírai történet. A Korunk hőse Ler-
montov három novellájából készült, 
a Két csengetés között (1968) iskolai 
miliőben játszódik, pedagógusok kö-
zött 

— Néhány kritikus úgy vélte, 
hogy a Visszavárlak című filmje a 
Szállnak a darvak ellenpárja. Való-
ban annak készült-e? 

— Nem. Igaz ugyan, hogy hősnő-
jének sorsa azt példázza, hogy a 
hit, a meggyőződés, a hűség mindent 
legyőz, de nem akartam Kalatozov-
val perelni. Nagyon szeretem ugyan-
is a filmjét, s nem árulok el titkot, 
ha elmondom: sokáig úgy volt: én 
készítem majd! 

— Filmjei arra vallanak, s a kri-
tikák is erről győznek meg, hogy 
On alapjóban véve lírikus alkat. Mi 
erről a véleménye? 

— Nem tudok tisztén intellektuá-
lis művészetet elképzelni. A művé-
szet az értelemre az érzelmeken ke-
resztül hat A művész mindig emo-
cionális. Legalábbis erre kell töre-
kednie. 

— A nyugaton ma divatos, ún. po-
litikai filmekre is vonatkozik ez? 

— Ezt a meghatározást ugyan nem 
szeretem, de ha szóba került, elmon-
dom, hogy véleményem szerint e 
„politikai filmek" egy része csak ki-
nyilatkoztat, s ez ugyan állásfogla-
lás, de nem művészet Ha művész-
ben igazán átélt szenvedély a poli-
tika, s a mondanivalóját mint leg-
személyesebb ügyét képes kifejteni, 
csak akkor tud művészit alkotni be-
lőle. De akkor már a mű emocioná-
lis, s nem pusztán kinyilatkoztatás. 

— Egyes nyugati kritikusok Ont 
konzervatív rendezőnek tartják. 

— Talán, mert kedvelem a hagyo-
mányos formákat nem alkalmazok 
szokatlan beállításokat. Nem aka-
rom, hogy bánmelyik filmem meg-
fejtésre váró rejtvény legyen. Érde-
kelnek a formai újítók, de amikor a 
stílus már csak önmagáért van, az 
már tőlem idegen. A filmművészet-
ben senki sem számíthat arra, hogy 
harminc vagy ötven év múlva majd 
csak megértik... A különböző film-
divatokról a moszkvai nemzetközi 
fesztivál vitáján már szóltam. Sok 
rendező az érzelmek helyett pusztán 
az ösztönökre kíván művészetellenes 
módon hatni. Pedig ösztön és érze-
lem merőben más fogalmak. 

— Legutóbbi filmje a Csendesek 
a hajnalok. A magyar közönség az 
eredeti regény színdarabváltozatát 
már látta. Eltér-e filmje valamiben 
a regénytől? 

— Borisz Vasziljev kisregénye egy 
női alegység és férfi parancsnokának 
balladai hangvételű története. A fil-
met fekete-fehér, s színes eljárással 
kétrészes változatban készítettük el. 
Az operatőr Vjacseszlav Sumszkij, a 
zeneszerző Kiril Molcsanov szintén 
háborús veteránok voltak. Én is csak 
akkor szereltem le, amikor Nyugat-
Ukrajnában súlyosan megsebesül-
tem. A tűzvonalból egy ápolónő vitt 
ki a hátán. Az életemet néki köszön-
hetem. Azt hiszem: így érthetőbb, 
miért gyakorolt rám a regény oly 
nagy hatást, hiszen feltámasztotta 
bennem az emlékeket. De ez nem je-
lenti azt, hogy eltértem volna az ere-
detitől. 

— Sok külső felvételt készítettek? 
— A maximális élethűség híve va-

gyok, s ezért igyekeztem az eredeti 
tájat megtalálni. Választásom Karé-
liára esett E vidék nyugodt, harmo-
nikus szépsége még természetellene-
sebbé teszi a háborút, a f iatal éle-
tek pusztulását. A regénybeli mocsár 
is igazi színhely. A színészek — Ol-
ga Osztroumova kivételével — vala-
mennyien először álltak a kamera 
előtt. Maszk nélkül játszottak, ön-
magukat adták. — A munka a fel-
idézett frantkörülmények között — 
fáradságosnak bizonyult, de úgy ér-
zem: megérte. 

— Hogyan fogadták a filmjét? 
— Itthon, az Össz-szövetségi fesz-

tiválon a nézők szavazatai alapján 
első díjat kapott. Négy hónap alatt 
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— csupán szélesvásznú változatban 
— 86 millióan látták. 

— Külföldön is bemutatták ... 
— Hollywoodban Oscar-díjra is 

jelölték. Ezzel ott bejutott az 1972-es 
év legjobb öt külföldi filmje közé. 
Vetítették a velencei fesztiválon és 
Sorrentóban is. Jártam vele Japán-
ban, Jugoszláviában, Csehszlovákiá-
ban, Hollandiában, Belgiumban, Ma-
rokkóban, Algériában is. Május 6-án 
a Győzelem napja előtt Berliniben, 
az NDK-ban volt premierje, három 
nappal később Nyugat-Berlinben. 

— Üjabb tervei? 
— Tréfásan azt szoktam mondani, 

hogy foglalkozásom: horgászat, hob-
bym a rendezés. Az igazság az: sze-
retem a természetet. Ha valaki nem 
vonzódik a hegyekhez, folyókhoz, 
fákhoz, virágokhoz, az szegényebb, 
mint az, aki gyönyörködni tud pél-
dául a hajnali napfelkeltében. Lehet, 

hogy egyszer ebből a témából is 
film lesz. Nem ijesztgetni akarok 
vele, szembefordulni a civilizáció 
térhódításával, csupán elgondolkoz-
tatni szeretnék erről másokat is. Egy 
másik téma már konkrétabb formát 
öltött bennem. A történetet nem 
mondom el, a lényege az, hogy bár-
mennyit fejlődött is a világ, akár-
csak a mi nemzedékünk élete során, 
ma is valarná nagyon nagy dolog egy 
fiúnak először megcsókolnia azt a 
leányt, akit szeret. S minthogy min-
den szerelem ezernyi szállal kötődik 
a meghatározott társadalmi feltéte-
lekhez, melyben kialakul, így alkal-
mat ad a művésznek arra is, hogy 
az élet legkülönfélébb vonatkozásai-
ról beszéljen. E téma feldolgozása 
emóciók nélkül lehetetlen, de mint 
látja, egyszersmind politikus fel-
adat is. 
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