
Egyszerre  bent  és  hint  
BESZÉLGETÉS  JOHN  CASSAVETES-SZEL  

John  Cassavetes,  a  „New  York-i  iskolának"  nevezett  antiholly-
woodi  irányzat  egyik  alapítója  —  akinek  New  York  árnyai  című  
filmjét annak  idején  nálunk  is sikerrel  vetítették  —,  a  modern  ame-
rikai  fiitai  egyik  legsajátosabb  alakja.  Már  befutott,  népszerű  szí-
nészből  lett  rendező  (bár  azóta  is  vállal  szerepeket,  gyakran  tévé-
krimisorozatokban  is);  filmjeinek  önmaga  a  producere,  s  egészen  
különleges  rendezöi-színészvezetői  módszereiről  nevezetes.  Az  1968-
ban  készült  Arcok,  az  1970-es  Férjek  című  alkotásai  nevezetes  fesz-
tiválsikereket  arattak,  ennek  ellenére  többnyire  csak  az  art-kino-
há'lózatökba  jutottak  el  Nyugat-Európában,  mert  Cassavetes  követ-
kezetesen  megőrizte  Hollywood-ellenességét.  Későbbi  művei  közül  
nagy  sikereket  aratott  az  Egy  nő  befolyás  alatt  (1975),  az  Egy  kí-
nai  bukméker  meggyilkolása  (1976),  valamint  az  1977-ben  készült  
Premier,  amelyet  hamarosan  a  hazai  mozik  is  műsorra  tűznek.  Az  
interjút,  amelyből  alább  részletekét  közlünk,  a  párizsi  Positif  című  
folyóirat  munkatársa  készítette  a  rendezővel.  

—  A  forgatókönyvíráskor  a  tör-
ténetből,  a  szerepből,  egy  érzésből  
indul-e  ki,  vagy  írás  közben  tuda-
tában  van  annak,  hogy  ez  film,  és  
pontos  elképzelései  vannak  arról,  mi-
képp  vegye  filmre  a  történetet?  

—  Nem.  Általában  egy  alapfelté-
telből  indulok  ki.  Például  a  Premi-
er  azt  az  emberi  reakciót  ábrázol-
ja,  amikor  öregedni  kezd  valaki.  
Hogyan  „nyerjen",  amikor  már  nem  
olyan  kívánatos,  mint  azelőtt,  ami-
kor  már  kevesebb  az  önbizalma,  az  
energiája,  nem  bízik  a  saját  képes-
ségeiben,  és  minderről  meg  is  van  
győződve?  Ez  az  első  apropója  a  
filmnek.  A  második,  egy  színész,  egy  
alkotó  életének  a  bemutatása.  Ügy  
érzem,  én  tudom  milyen  egy  alkotó  
ember.  A  színész  számára  ez  egész  
más. 

—  ön  alkotó  és  színész  is  egyszer-
re. 

—  Igen.  Engem  a  színész  érdekel  
jobban,  mert  a  színész  csak  önmagát  
adhatja  el,  és  a  kifejezési  formájuk  
olyan  egyéni,  különös,  hogyha  vala-
mi  megzavarja  őket,  akkor  kifejez-
hetetlen  az  a  lelki  sokk  és  érzelmi  
megrázkódtatás,  amit  elszenvednek,  
és  az,  hogy  mennyire  megsérültek.  
Talpra  tudnak  állni,  de  a  sérülés  je-

lentősen  befolyásolja  a  személyisé-
güket,  az  életvitelüket,  a  szemléle-
tüket.  Mindez  nagyon  érdekelt.  így  
azt  gondoltam,  remek  szerep  lesz  ez  
az  asszony,  aki  nem  él  a  nők  szoká-
sos  fegyverével:  könnyek,  szenti-
mentalizmus,  gyengédség,  ezekkel  a  
régi  elképzelésekkel.  Mestersége,  hi-
vatása  van,  nem  érdeklik  sem  a  gye-
rekek,  sem  a  férfiak,  de  tele  van  ér-
zelmekkel.  Ott  a  munkája,  a  hiva-
tása  és  ez  a  legfontosabb  számára.  
Az  ő  dolga  a  játék,  a  színészet.  

—  Merítettek-e  a  filmhez  a  való-
ságból  olyan  elemeket,  amelyeket  
ön,  Gene  Rowlands,  Ben  Gazzara,  
vagy  más  önhöz  közel  álló  színész  
tapasztalt? 

—  Bizonyos  mértékig.  Gene,  Ben  
és  a  saját  véleményemet,  mint  szí-
nészét  nem  veszem  figyelembe,  mert  
sokkal  romantikusabb  színész  va-
gyok,  mint  író.  Amikor  játszom,  ak-
kor  mindent  romantizálok,  mert  tu-
dom,  hogy  annak  sikere  van.  Tu-
dom,  hogy  a  néző  nevetni  akar,  és  
mindent  igaznak  és  valóságosnak  
akar  érezni,  tehát  mint  színész  az  
a  szerepem,  hogy  a  néző  számára  
világossá  tegyem  a  dolgokat.  Ami  a  
filmben  levő  gondolatokat  illeti,  
azok  mindazoktól  az  emberektől  
származnak,  akiket  ismerek.  Ezek  



nem  „vélemények",  de  mindaz,  amit  
valójában  egy  emberben  látok.  

—  Érdekes  megfigyelni,  hogy  a  
filmjében  a  színpad,  a  színház  szin-
te  mindig  jelen  van.  Szeretne  szín-
darabot  rendezni?  

—  Igazat  megvallva,  soha  nem  
szerettem  a  színházat,  legalábbis  
nem  annyira,  mint  mások.  Respek-
tálom  a  színházat,  és  a  benne  részt  
vevő  embereket,  és  azt  is  tudom,  na-
gyon  jó  a  színészeknek.  De  én  a  mo-
zi  szerelmese  vagyok.  Hiszek  benne,  
mint  abban,  ami  a  legközelebb  áll  
hozzám,  és  amit  a  legjobban  várok.  
A  színház  számomra  egy  fantaszti-
kus  értelmi  lecke,  de  nem  elég  
hasznos. 

Nem  sok  darabot  szeretek,  és  azok,  
amelyeket  kedvelek,  nem  elég  érzel-
mesek.  A  felét  sem  fejezik  ki  an-
nak,  amit  én  ki  akarok  fejezni.  Te-
hát  nem  vagyok  elégedett.  Egy  film.  
természeténél  fogva  több  képzelő-
dést  megenged,  mert  a  film  nem  
egyenlő  az  élettel,  épp  csak  filmsza-
lag.  Ezért  a  filmben  mindig  a  „rea-
litásra"  kell  törekedni,  mert  csak  
úgy  fogadható  el,  és  csak  ekkor  rea-
gálhatnak  rá  „hangosan"  —  nevet-
hetnek  vagy  sírhatnak . . .  részt  kell  

venni  benne,  azonosulni  kell:  sem-
mi  hazugságot  nem  tűr  el.  Míg  a  
színpadon  egy  színész  nyugodtan  
„rájátszhat",  mert  ez  más  mint  az  
élet,  nagy  különbség  van  a  kettő  kö-
zött.  A  közönség  sokkal  inkább  akar  
nevetni,  de  készek  a  sírásra  is.  A  
filmmel  szemben  a  néző  többet  kö-
vetel:  szórakozni  akar.  Ezért  csoda,  
ha  sikerül  valamit  kifejezni  egy  
filmben,  mert  a  néző  gyakorlatilag  
csak  azt  akceptálja,  ami  könnyű,  
szabályos  és  gyorsan  pereg.  Lénye-
gében  utálja  a  gondolatokat:  ha  el-
terjed  egy  filmről,  hogy  tele  van  
gondolatokkal,  senki  nem  megy  el  
megnézni! 

—  Mi  a  véleménye  a  fiatal  ameri-
kai  rendezőkről?  

—  Azok  alapján,  akiket  én  szemé-
lyesen  ismerek,  azt  hiszem,  a  mai  
fiatal  rendezők  közel  állnak  a  ré-
giekhez.  A  lehetőségeik  ugyanazok,  
de  véleményem  szerint  mások  a  tö-
rekvéseik. . .  A  probléma:  hogyan  
válaszoljunk  azokra  a  kérdésekre,  
amelyek  az  életet,  a  „valahova  tar-
tozást",  a  magányt,  a  szerelmet,  a  
boldogságot,  az  örömöt  illetik.  Sze-
rintem  a  fiatal  rendezők  egyre  job-
ban  megközelítik  ezeket  a  kérdése-

John Cassavetes  (jobb  oldalt)  a  New  York  árnyai  forgatásán  



ket,  de  az  emberek  nem  fogadják  el  
azonnal.  Az  ember  megcsinálja  az  
első  filmjét,  egy  nagyon  dédelgetett  
művet,  amelyikben  minden  emóció  
megtalálható,  amit  eddig  ismert.  Az-
tán  a  második  film  már  nem  olyan  
jó,  a  harmadik  egy  kicsit  jobb,  és  a  
negyedik  már  csak  rutinmunka.  Az  
ötödiknél  a  munka  minden  bukta-

John  Harley,  Gena  Bowlands,  Lynn  Cartin  és  Seymour  Cassel,  az  Arcok  főszereplői  

tóját  ismeri.  Egy  adott  pillanatban  
kezdi  megérteni  az  ember,  hogy  nem  
lehet  csak  a  sikerért,  csak  a  kriti-
káért,  a  művészetért  dolgozni,  ha-
nem  arról  kell  filmet  készíteni,  ami  
lényeges  az  ember  életében,  tanul-
mányozni  kell  az  életet,  és  ki  kell  
alakítani  a  saját  stílusát,  amivel  el  
tudja  mondani  mindazt,  ami  megrá-
zó,  amit  szeret,  vagy  bármit.  Azt  hi-
szem,  a  fiataloknak  nagyobbak  erre  
a  lehetőségeik  ma,  mint  tíz  évvel  

ezelőtt.  De  állandóan  védekezniük  
kell  az  őket  ellenőrző  módszerekkel  
szemben.  Természetesen  így  nem  
képesek  a  tőlük  telhető  legjobb  fil-
met  megcsinálni,  soha  nem  igazán  
szabadok,  mert  mindig  védekeznek.  
A  filmjüknek  sikeresnek  kell  lenni.  

Nekem  ugyanez  a  problémám.  így  
vagy  úgy  a  filmnek  menni  kell,  

mert  ha  nem,  akkor  nem  tudnék  
újabbat  csinálni.  Mégis  azt  gondo-
lom,  nem  vagyok  versenyben  a  stú-
diókkal.  ök  is,  én  is  mást  csinálunk.  
Az  ő  filmjeik  lehetnek  jók,  de  sem-
mi  közük  az  enyémhez.  Nekünk  
megvan  a  magunk  világa,  amiben  
hiszünk,  és  nem  is  akarjuk,  hogy  
mindenki  minket  kövessen,  és  azt  
sem,  hogy  szembehelyezkedjen  ve-
lünk.  Egyszerűen  csak  azt  akarjuk,  
hogy  meglegyen  a  lehetőségünk  azt  



Peter  Falk  és  Gene  Rowlands  az  Egy  nő  befolyás  alatt  című  filmben  

csinálni,  amit  csinálunk.  Fontos,  
hogy  a  fiatalok  tudják,  van  válasz-
tási  lehetőség.  Nem  mindegy,  hogy  
valaki  „kommersz"  vagy  „művész"  
lesz.  Ha  egy  művész  kommersziális-
sá  válik,  akkor  helyreáll  az  egyen-
súly.  Egy  művész  bukásába  nehéz  
belenyugodni,  mert  olyan  kevés  mű-
vész  van.  Az  ember  ilyenkor  dühös  
lesz,  mert  a  művészek  „emberfelet-
ti"  feladatot  vállalnak,  és  a  társada-
lom  nem  ad  nekik  igazat,  és  a  kö-
zönség  sem.  Ezek  után  nehéz  azt  
mondani  nekik:  „Folytassa  még  leg-
alább  száz  évig,  mindaddig,  míg  egy  
szenilis  öregember  nem  lesz,  akit  
senki  nem  szeret,  akire  mindenki  
haragszik." 

—  Az  ön  filmjei  bizonyos  érte-
lemben  „egyéniek"  —  stílusa  külön-
bözik  a  többi  rendező  stílusától.  Ne-
héz  lenne  bármelyikkel  is  összeha-
sonlítani,  vagy  hatásról  beszélni...  

—  Igen,  először  bosszantott  ez.  Azt  
hiszem,  pontosan  ezért  nem  csinál-
nak  az  emberek  eredeti  filmeket:  
mert  ez  zavarja  őket,  ahogy  egy  ze-
nészt  zavar,  ha  az  ő  zenéjét  nem  
hasonlítják  a  nagy  zeneszerzők  mű-
veihez.  Az  én  filmjeim  összehason-
líthatatlanok  a  nagy  rendezők  alko-
tásaival. 

Ismerek  minden  szorongást,  a  fé-
lelmet,  hogy  az  emberek  kimennek  

a  moziból.  Azt  gondolom,  nem  érde-
kel.  Mindenki  meg  van  vele  eléged-
ve,  a  film  jó,  van  benne  valami  erő,  
ami  nem  felületes  és  pillanatnyi.  
Tudom,  hogy  az  embereknek  ez  kell,  
mert  ez  csodálatos.  Mi  jobb  a  hatás-
vadászatnál?  Ezt  mindenki  ismeri,  
és  minden  más  hülyeség.  így  mon-
dogatom  magamnak,  mi  az,  ami  szá-
mít. 

Mi  a  barátságon,  a  vitákon,  a  sze-
mélyes  érzelmeken  keresztül  kap-

• csolódunk  a  munkához,  ez  az,  ami  
izgalmassá  teszi,  mert  mi  mindany-
nyian  végtelenül  szeretjük  ezt  a  
munkát.  Mindenki  tudja,  hogy  sen-
ki  nem  hazudik  —  azért,  hogy  jobb-
nak  tüntesse  fel  önmagát  —,  így  
mindenki  a  tőle  telhető  maximumot  
nyújtja  —  ilyesmi  a  mi  kapcsola-
tunk.  Például,  én  nem  szeretem  a  
vágást,  és  mégis  ott  ülök  a  vágó  
mellett,  mert  ha  nem  lennék  ott,  ak-
kor  azt  hinnék,  hogy  nem  érdekel  a  
film.  Utálom  a  vágást,  mert  ez  ma-

i  nipuláció,  igazságtalanság  az  embe-
rekkel  szemben.  Például  a  színész-
nek  van  egy  csodálatosan  jó  jelene-
te,  de  nem  figyelek  fel  rá  eléggé,  
vagy  látom,  de  az  általam  kigondolt  
történetre  gondolok.  Nem  az  ítélke-
zéstől  félek,  mert  én  általában  a  szí-
nész  szemszögéből  ítélem  meg  a  fil-
met  és  nem  a  történetből,  de  a  vágó  



Ben  Gazzara,  Gene  Rowlands  és  John  Cassavetes  a  Premier  egyik  jelenetében  

nem  így  gondolkodik,  ő  nem  ra-
gaszkodik  így  a  színészekhez,  mint  
én:  ő  jobb  munkát  végez,  reálisab-
ban  tudja  megítélni  az  anyagot.  

—  Nem  nehéz  félretenni  azokat  a  
jeleneteket  és  közeliket,  amiket  sze-
retne  megtartani  például  a  színészek  
miatt? 

—  Nem  nehéz,  mert  megszoktam,  
mivel  mindig  így  dolgoztam.  Sok  
különböző  felvétel,  különböző  ötle-
tek  megvalósítására  ad  lehetőséget.  
Ezeket  az  ötleteket  megvitatom  a  
színészekkel.  Minden  vetítésre  —  
ebből  sok  van  —  meghívom  őket,  és  
a  film  jelentős  változásokon  megy  
keresztül.  Azt  mondja  egy  színész:  
„Nagyon  rossz  vagyok."  Meghallga-
tom,  megkérdezem,  m i é r t . . .  „Mert  
az  az  érzésem,  hogy  a  f i l m . . . "  De  
én  nem  a  filmről  akarom  a  véle-
ményüket  hallani,  hanem  azt,  mit  
gondolnak  ők  a  saját  játékukról,  ab-
ban  mi  nem  tetszik.  Mert  legyünk  
őszinték,  nekik  ez  számít,  nem  az  az  
átkozott  film!  Szóval  mindig  adok  a  
véleményükre,  és  aszerint,  amit  
mondanak,  változtatok  a  filmen  vá-
gáskor. 

—  Csak  a  színészektől  kérdezi  
meg  a  véleményüket,  vagy  a  stáb  
többi  tagjától  is?  

— Soha  nem  kérdezem  meg  a  stáb  
véleményét.  Nem  hiszem,  hogy  akár-
ki  is  a  stábból  érzelmileg  kapcsolód-
na  a  filmhez.  Számomra  a  színész  az  
alapvető  alkotó,  mert  ha  ő  jól  fogja  
fel  a  filmet,  és  meg  is  érti,  akkor  a  

film  sikerül,  a  technikai  személyzet  
munkája  másodlagos  kérdés.  Csodá-
lom  és  szeretem  azokat  az  embere-
ket,  akik  a  kamera  közelében  van-
nak,  de  ők  csak  jól  el  akarják  végez-
ni  a  munkájukat,  semmi  többet.  Elé-
gedetlenek,  ha  rossz  munkát  végez-
tek,  de  a történet  egyáltalán  nem  ér-
dekli  őket.  Az  ő  fő  feladatuk,  hogy  
jól  végrehajtsák  a  rájuk  bízott  mun-
kát.  A  színészek  számára  fontos  a  
történet,  mert  a  szerepük  a  történet-
hez  kapcsolódik.  

—  A  Premier  a  harmadik  filmje  
a  Férjek  és  a  Minnie  és  Mosko-
witz  után,  amelyikben  önmagát  
rendezi. 

—  Igen,  és  mindhárom  különböző  
próbatétel  volt.  A  Premiernek  kü-
lön  is  örültem,  mert  nem  kellett  ta-
nulnom,  hiszen  tudom,  milyen  egy  
színész;  az  én  szerepem  egy  színész  
volt,  aki  se  jó,  se  rossz,  egyszerűen  
színész,  valaki,  aki  megpróbál  győz-
ni  az  életben.  Szeretem  ezt  a  szere-
pet.  Ahányszor  kamera  elé  álltam,  
boldog  voltam.  Megengedhettem  
magamnak,  hogy  teljesen  azonosul-
jak  a  szereppel.  

A  Férje/cben  nagyon  szerettem  
együtt  játszani  Ben  Gazzarával  és  
Peter  Falkkal,  a  két  legjobb  színész,  
akiket  i smerek . . .  és  szerettem  az  
összes  többi  szerepet  i s . . .  Nem  ta-
láltak  rendezőt  ehhez  a  filmhez,  így  
nekem  kellett  rendezni  is.  Egyszer-
re  voltam  bent  és  kint,  néha  a  fil-
men  belül,  néha  k ívü l . . .  
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