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—  Mostanában  sok  szó  
esik  az  „új  Hollywood-
ról".  Az  ön  véleménye  
szerint  mi  az  új  ebben  
az  új  Hollywoodban?  

—  Hollywood,  vagy  
ahogy  mi  nevezzük,  a  
csillámpapír  városa  óriá-
si,  bonyolult  komple-
xum,  mégis  mindig  jól  
kivehetőik  a  benne  ural-
kodó  tendenciák.  Mosta-
nában  mind  erkölcsi,  
mind  a  politikai  és  sze-
xuális  témák  tekinteté-
ben  igen  nagy  szabad-
ság  jellemzi  az  itt  fo-
lyó  munkát,  s  ez  abból  
adódik,  hogy  a  régi  stú-

dió-főnökök  vaskezű  
uralmának  vége.  Régen-
te  csak  egy  Darryl  F.  
Zanuck  vagy  egy  Louis  
B.  Mayer  kezdeményez-
hetett,  csak  ők  dönthet-
tek  abban,  hogy  valami-
ről  ós  valakikkél,  vagyis  
rendezőkkel,  sztárokkal  
film  fog  készülni.  Az  
amerikai  film  történeté-
nek  egyik  legnagyobb  
alakja,  John  Ford  példá-
ul  soha  egyetlen  filmet  
sem  kezdeményezett,  ma  
viszont  bárki,  rendező,  
színész  vagy  forgató-
könyvíró  előállhat  egy  
témával.  Ezt  azután  egy  

szűk  alkotói  kollektíva  
kifejleszti,  kidolgozza,  s  
a  már  egészen  kész  for-
gatókönyvvel  keresnek  
meg  egy  producert  vagy  
filmstúdiót,  hogy  haj-
Landók-e  pénzt adni hoz-
zá.  így  történt  ez  George  
Luoas  esetében,  aki  a  
Los  Angeles-i  Egyetem  
kiváló  hallgatója  volt,  s  
először  THX  1138  cím-
mel  tudományos  fantasz-
tikus  filmet  készített,  
majd  ennek  szerény  si-
kere  után  a  védőszár-
nyai  alá  vette  őt  Franois  
Ford  -Coppola,  A  Ke-
resztapa  és  a  Magán-



beszélgetés  rendezője.  
Lucas  ekkor  American  
Graffitti  címmel  rende-
zett  nosztalgiával  átita-
tott  realisztikus  hangvé-
telű  filmet  a  hatvanas  
évek  fiataljairól,  majd  
1977-ben  elkészítette  a  
Csillagháborúkat,  ezt  a  
robotokat  felvonultató  
nagyszabású  űrkalandot,  
amely  épp  most  döntö-
geti  a  kasszasiker-rekor-
dokat és több Oscar-díjat  
nyert.  Mindez  azt  jelen-
ti,  hogy  George  Lucas-
nak  ma  abszolút  hatal-
ma  van  Hollywoodban,  
ha  a  telefonkönyvet  
akarná  megfilmesíteni,  
ahhoz  is  találna  pénzes  
támogatót. Más szóval  az  
új  Hollywoodban  na-
gyobbak  a  lehetőségek,  
de  nagyobbak  a  kocká-

Liza  Minnelli  a  New  York,  New  York  
című  filmben.  Rendező:  Martin  Scoersese  

zatok  is.  Ez részint  abból  
adódik,  hogy  jóval  keve-
sebb  film  készül:  a  har-
mincas,  negyvenes  évek,  
vagyis  a  televízió  térhó-
dítása  előtti  korszak  évi  
négyszáz  filmjével  szem-

Woody  Allén:  Annié  Hall  

ben  manapság  évente  
175.  John  Ford  maga  évi  
három  filmet  rendezett,  
Francis  Ford  Coppola  
viszont  immáron  három  
éve  dolgozik  az  Apo-
kalipszis.  most  című  



filmjén.  Ezért  minden  
egyes  film  vizsga,  
amellyel  be  lehet  törni  a  
csúcsra,  de mindent  el  is  
lehet  veszíteni.  Ez  utób-
bi  történt  Feter  Bogda-
novich-csal,  aki  Az  utol-
só  mozielőadás  és  más  
kezdeti  sikerek  után  há-
rom  olyan  kudarcot  
szenvedett,  hogy  most  
elölről  kell  kezdenie:  
alacsony  költségvetésű  
filmekkel kell  bizonyíta-
nia  ismét  ahhoz,  hogy  
egyszer  majd  újra  pénzt  
kapjon  nagy  filmekre.  

A  fiatal  rendezők  be-
törésének  egyébként  

több  útja-módja  vaa  
Egyesek  forgatókönyv-
íróként  kezdik,  mint  pél-
dául  Coppola,  mások  a  
tévénél,  mint  Steven  
Spielberg,  a  Cápa  rende-
zője;  az  egyik  legtehet-
ségesebb  ifjú  rendező,  
Martin  Scorcese  vágó  
volt,  s  magánforrásokból  
szedte  össze  azt  az  
aránylag  igen  csekély  
összeget,  100—200  ezer  
dollárt,  amely  a  Gonosz  
utcák  elkészítéséhez  kel-
lett.  Ez  tipikus  új-hol-
lywoodi  jelenség,  a  'kis  
költségvetéssel  magán-
kezdeményezésre,  ma-

gánerőből  született  film,  
amelyet  utólag,  elkészül-
te  után  karolt  fel  a  War-
ner  Brothers  Stúdió,  és  
amely  nagy  kritikai • si-
kert  aratott,  megnyitván  
Scorcese  útját  az  Alice  
már  nem  lakik  itt,  a  
Taxisofőr  és  a  New  
York,  New  York  felé.  
Említettem,  hogy  nem-
csak  rendező,  hanem  szí-
nész  is  kezdeményezhet.  
Az  Elnök  emberei  című,  
a  Watergate  botrányról  
szóló  könyv  jogát  példá-
ul  Róbert  Redford  vásá-
rolta  meg  a  szerzőktől,  
450  ezer  dollárért,  s  ő  
maga  lett  a  producere  
(és  egyben  főszereplője  
is)  a  belőle  készült  ha-
soncímű  filmnek.  

—  A  jelek  arra  mu-
tatnak,  hogy  inkább  a  
színészek  szerepének  nö-
vekvő,  semmint  csökke-
nő  fontosságát  tapasz-
talhatjuk.  Ugyanakkor  
hallani  olyan  hangokat  
is,  főleg  az  amerikai  
szaksajtóban,  hogy  a  
sztárrendszer  halott,  ön  
szerint  van-e  ebben  
igazság? 

—  Csak  a  felszínen.  
Igaz,  hogy  1932-ben  
Clark  Gable hat  filmben  
játszott,  s  ma  egy  szí-
nész  sincs,  akit  ennyit  
foglalkoztatnának.  De  a  
lényeg  nem  változott.  A  
nagy  filmek  Amerikában  
ma  is  nagy  sztárokra  
épülnék,  s  a  közönség-
nek  is  szüksége  van  a  
sztárra  ahhoz,  hogy  az  
érdeklődését  felkeltse,  s  
ahhoz,  hogy  a  filmmel  
azonosulni  tudjon.  

—  Hollywoodot  régeb-
ben  álom-gyárnak  ne-
vezték.  Van-e  e  téren  
valami  változás,  másszó-
val  tükrözik-e  vala-
mennyire,  s  ha  igen,  md-

Jane  Fonda  és  Jason  Ko-
bards  —  Frcd  Zinnemann:  

Júlia  című  filmjében  



lyen  mértékben  tükrözik  
az  amerikai  filmek  a  
mai  amerikai  valóságot?  

—  E  téren  körülbelül  
a  II.  világháború  után  
következett  be  jelentős  
változás.  A  hőskorszak-
ban  a  teljhatalmú  stú-
diófőnökök  európai  be-
vándorlók  voltak,  akik  
éppen  ezért  neofita  buz-
galommal  hirdették,  
hogy  „Amerika  jól".  Ez  
volt  a  mitoszteremtés  
korai,  ékkor  születtek  a  
klasszikus  westernek,  
amelyeknek  bizony  igen  
kevés  kapcsolatuk  volt  a  
valósággal,  s  ami  kevés,  
az  is  szublimált  formá-
ban  jelentkezett.  A  
szükségszerű  gazdasági  
tényezőkből  a  westenn-
ben  morális  tényező  vá-
lik:  a  fegyverviselő  fér-
fi,  akit  a  nagy  csordák  
tulajdonosai  azért  fizet-
tek,  hogy  kóbor  jövevé-
nyektől,  rablóktól  védel-
mezze  a  jószágot,  az  el-
vont  „jó"  képviselője  
lett.  A  nőkből  pedig,  
akikből  egész  egyszerűen  
kevés  volt  a  hajdani  
vadnyugaton,  s  így  ott  
rendkívül  nagyra  érté-
kelték  őket,  mint  a  haj-
lék  őrzőit,  s  mint  ápoló-
kat,  így  válik  a  földön-
túli  tisztaság  jelképe.  A  
gazdasági  válság  idején  
nem  születtek  a  nyo-
mort,  nélkülözést  bemu-
tató  filmek,  ellenkező-
leg,  a  filmek  a  legfel-
sőbb körök,  a gazdag  ke-
vesek  életét  ábrázolták.  
A  társadalmi  elégedet-
lenség  csak  egy,  áttéte-
les  módon  jutott  kifeje-
zésre,  mégpedig  a  geng-
szter  filmekben,  hiszen  a  
gengszter  a  maga  puszta  
létével  is  tagadja  a  tár-
sadalmat.  Az  50-es  évek  
elején  készült  Elia  Ka-

zan-fiim,  a  Rakparton  
ennél  sokkal  tovább  
megy.  Izmos  realizmus-
sal  mutat  be  nem  csu-
pán. egyéni  sorsokat,  ha-
nem  a  szakszervezetek-
ben  uralkodó  korrupciót  
is.  A  közelmúlt,  s  a  je-
len  filmjeinek  nagyrésze  
pedig  így  vagy  úgy,  de  
reagál  a  történelmi-tár-
sadalmi  változásokra.  
Amikor  a  60-as évek  vé-
gén  Amerikában  egy-
mást  érték  a  vietnami  
háború  elleni  tiltakozá-
sok,  ez  a  filmekben  is  
valóságos  irányzatot  te-
remtett.  Ekkor  születtek  
az  úgynevezett  protest-
filmek,  az  Eper  és  vér,  
az  RPM  s  még  annyi  
társuk.  Különlegesen  ér-
dekes  az  a  tendencia,  
hogy  szintén  a  60-as  
évek  felé  kezdtek  olyan  
filmeket  készíteni,  ame-
lyek  minden  korábbitól  
eltérően  az  indiánokat  
nem  fenyegető  veszede-
lemnek,  hanem  áldoza-

toknak  ábrázolták,  s  eb-
ből  én  ismét  csak  a  Vi-
etnám  visszhangját  vé-
lem  kihallani:  a  leigá-
zott  színesbőrű  indiánok  
tulajdonképpen  a  meg-
annyi  szenvedésnek  'ki-
tett  vietnami  parasztokat  
jelképezték.  S  végül  
rendkívül  érzékenyen  
reagáltak  a  filmek  a  bű-
nözés  terjedésére.  A  70-
es  évek  legelején  volt  a  
legmagasabb  Ameriká-
ban  a  bűnözési  statiszti-
ka,  s  ékkor  a  filmvász-
non  is  tombolt  az  erő-
szak, míg  a  legutóbbi  két  
esztendőben  a  bűnözési  
hullám  csitultával  a  fil-
mi  erőszak  is  átadja  a  
helyét  más  témáknak,  
más  irányzatoknak.  

—  Hollywoodban  min-
dig  van  egy  uralkodó  
irányzat,  korábban  az  
erőszak,  mostanában  a  
katasztrófa-film,  meg  a  
férfi-cimboraság  témája.  
Most  mi  a  legújabb,  leg-
erősebb  tendencia?  

Dustin  Hoffman  és  Róbert  
Redford  Az  elnök  emberei  
című filmben. Rendező:  Alan  

J.  Pakula  



Róbert  De  Niro,  a  Taxiso-
főr  címszereplője.  Rendező:  

Martin  Scoersese  

—  Az  utóbbi  hónapok  
legfőbb  fejleménye  az,  
hogy  visszatértek  a  ka-
mera  elé  és  a  kamera  
mögé  is  a  nők.  Több,  
mint  egy  évtizeden  át  a  
kaland-filmek,  az  akció-
filmek,  s  ennek  megfele-
lően  a  Redford—New-
man,  vagy  a  Gene  
Hackmian—A'l  Pacino-fé-
le  párosok  uralták  a  
filmvásznat,  s  a  nők,  ha  
egyáltalán  szerepeltek,  
nem  voltak  a  férfiaknak  
egyenrangú  partnerei.  
Most  viszont  az  új  diva-
tos  formula  az,  hogy  
„emberek  közötti  kap-
csolatokról"  kell  filme-
ket  készíteni,  márpedig  
az  emberek  közötti  kap-
csolatokba  beletartoznak  
a  férfi  és  nő  közti  kap-
csolatok,  sőt  a  nőknek  
egymáshoz  való  viszonya  
is.  Ez  utóbbi  témáról  
szól  Róbert  Altman  Há-
rom  nő  című  sikeres  
filmje  Shelley  Duval-lal  

és  Sissy  Spacek-kal a fő-
szerepekben,  erről  szól  a  
Lillian  Hellmann  novel-
lája  alapján,  Fred  Zin-
nemann  rendezésében  
nemrég  elkészült  Júlia  
Vanessa  Redgrave-vel,  
és Jane  Fondával, s erről 
szól  a  Fordulópont,  Her-
bert  Ross  filmje,  ahol  
Shirley  MacLaine  és  An-
ne  Bancroft  alakít  két  
hajdani  balerinát,  akik-
nek  választaniuk  kellett  
a  karrier  és  az  anyaság  
között.  Rokontémával  
foglalkozik  Paul  Ma-
zuráky  Férjezetlen  asz-
szony-a,  amelyben  Jill  
Clayburgh,  a  volt  házi-
asszony,  akinék  nem  túl  
ambiciózus  élete  csakis  
az  otthona  körül  zajlott,  
a  válás  nyomán  súlyos  
válságba  kerül.  Az  év  
legjobb  filmje  azonban  
Woody  Allén  Oscar-dí-
jas  alkotása,  az  Annié  
Hall.  Címszereplője  Dia-
ne  Keaton  is  Oscar-díjat  

kapott  alakításáért,  ma-
ga  a  film  mulatságos,  és  
mégis  szívbemarkoló:  
önéletrajzi  fogantatású,  
s  a  két  főszereplő  Woody  
Allén  és  Diane  Keaton  
megkapó  őszinteséggel  
játssza  önmagát,  azt,  
ahogy  sajátos  egyéni  
neurózisaik  nem  mindig  
találkoznak  szerencsé-
sen.  Egyébként  mint  je-
leztem,  a  kamerák  mö-
gött  is  egyre  több  a  nő.  
Lina  Wertmüliert,  az  
olasz  filmrendezőnőt  öt  
játékfilmre  szerződtette  
a  Warner  Brothers  Film-
stúdió;  egyebütt,  különö-
sen  New  Yokban  pedig  
rengeteg  dokumentum-
filmet  készítenek  a  nők  
önmagukról,  anyjukhoz,  
nagyanyjukhoz  való  vi-
szonyukról.  Évtizedek  
óta  elfojtott  közléskény-
szer  szakadt  fel  az  ame-
rikai  nőkből.  

—  Búcsúzóul  hadd  
kérdezzem  meg,  hogy  
látott-e  itt-tairtózkodása  
alatt  magyar  filmet?  

—  Magyarországi  tar-
tózkodásom  mindössze  
háromnapos,  s  ebbe  nem  
fért  bele  mozi látogatás. 
De  korábbról  jól  isme-
rem  Jancsó  Miklós  
munkásságát,  s  művei  
közül  a  Szegénylegénye-
ket,  és  a  Csillagosok,  ka-
tonákat  vélem  a  legki-
emelkedőbbnek.  Láttam  
továbbá  Makk  Károly  
Szerelem  című  filmjét,  
amelyet  egészen  kima-
gasló  alkotásnak  tartok,  
s  amikor  az  amerikai  
kritikusi  testület  szava-
zott  az év  filmjeiről,  so-
kakkal  együtt  én  is  Tö-
rőcsik  Marinak  ítéltem  
a  legjobb  női  alakítás  
díját. 

ZILAHI  JUDIT  


