
Tarr Béla filmrendező 
huszonkét évesen tűnt fel 
1977-ben Családi tűzfészek 
című „dokumentarista já-
tékfilmjével", amely több 
hazai és nemzetközi dí jat 
kapott. További két film-
jét, a Szabadgyalogot és a 
Panelkapcsolatot 1982-ben 
mutatták be a hazai mo-
zik. 

Tarr Béla készülő, új 
filmje, az Őszi almanach 
egyetlen helyszínen, egy 
budai villában játszódik. A 
villa lakói: a tulajdonos, 
egy idősödő, elmagányoso-
dott özvegyasszony (Temes-
sy Hédi), a fia (Derzsi Já-
nos), az asszony ápolónője 
(Bodnár Erika), az ápolónő 
szeretője (Székely B. Mik-
lós), valamint egy állásta-
lan, életét újrakezdeni 
akaró tanár (Hetényi Pál). 
Megírt dialógusok nincse-
nek. A néhány oldalas 
„filmterv" keret csupán, 
amelyet a szereplők a for-
gatási helyzetekben tölte-
nek ki megnyilvánulásaik 
sorozatával. Részlet a film-
tervből: 

„Mindnek szüksége van 
pénzre — úgy érzik, ez ön-
becsülésük és társadalmi 
egzisztenciájuk alapfelté-
tele. A film szereplői közül 
viszont csak az asszonynak 
van valamennyi pénze. Mi-
vel ez látszik a legjárha-
tóbb útnak, mindannyian 
úgy vélik, tőle kell megsze-
rezniük. Természetesen ezt 
a szándékukat sohasem 
merik nyílttá tenni. Egy-
más előtt is titkolt ver-
senyfutásba kezdenek. 
Mindegyikük indirekt mó-
don próbál célhoz érni. Al-
katuktól, vérmérsékletük-
től, jellemüktől, előéletük-
től függően — barátjukká, 
szeretőjükké, társukká 
vagy rabszolgájukká kíván-
ják tenni az asszonyt. Mi-
közben harcolnak az asz-
szonyért és ellene, alkal-
mi szövetségeket kötnek 
egymással, megszeretik, 
majd elárulják egymást. 

Tulajdonképpen minden 
energiájukkal egymást aka-
dályozzák. rombolják. A 
leépüléstől való félelem 
egyre vadabbá teszi őket. 
A folyamat elmélyülésével 
már a leghétköznapibb, 
egyszerű szavak is külö-
nös jelentőséget kapnak. 
Előáll az a helyzet, hogy 
mindegyikük mást mond, 
mint amire gondol, viszont 
mindenki tisztában van a 

másik nyilvánvaló szándé-
kával. 

Létrejön egy bűvös kör, 
melynek középpontjában 
az asszony áll, s melynek 
mozgását az asszonyból 
áradó impulzusok szabá-
lyozzák. 

Olyan állapot ez, ahol az 
emberek megpróbálnak úr-
rá lenni szeretetükön és 
gyűlöletükön, de gesztu-
saik minduntalan leleple-
zik őket. Eközben az asz-
szony egyre kétségbeeset-
tebben próbál valódi em-
beri kapcsolatokat kötni, 
keresve a méltóságot, az 
értéket társaiban. 

A folyamat végén, a töb-
biek erkölcsi lenullázódá-
sával párhuzamosan, tör-
vényszerűen elmagányoso-
dik, elférfiasodik, megke-
ményed ik . . . " 

— Hogyan változnak át 
a filmterv mondatai azok-
ká a gesztusokká, egyszeri, 
előre el nem tervezett meg-
nyilvánulásokká, amelyek-
ről a filmtervben szó van? 

Tarr Béla: — A hagyo-
mányos dramaturgia he-
lyett egy másfaj ta drama-
turgiát hozunk létre, 
amelyben a mozihatásokat 
másfa j ta módon próbáljuk 
elérni. Egy olyan kamara-

drámáról van szó, amely-
ben a hangsúlyok állandó 
elcsúsztatásával teremtjük 
meg a feszültséget. A hang-
súlyt sosem a történetre 
helyezzük. Sokkal inkább 
az emberi gesztusokra, me-
takommunikációs eszkö-
zökre (hallgatás, félrené-
zést stb.), a lappangó szen-
vedélyekre. Ebben a fi lm-
ben nem az számít, hogy 
mit mondanak, hanem 
ahogy mondják. Azt a pszi-
chológiai folyamatot sze-
retnénk f i lmre venni, 
ahogy a kommunikáció sé-
mákra egyszerűsödik, ame-
lyek tudatosak, amelyekre 
odafigyelünk, és fordítva, 
ahogy ezek a sémák élet-
tel, érzésekkel telítődnek 
— ahogy a kommunikációt 
elárasztja az, amire nem 
lehet figyelni, ami nem tu-
datos benne. 

— A jeleneteket krono-
lógiai sorrendben vesszük 
fel. Így az új forgatási 
helyzeteket az előző (forga-
tási) nap élményanyaga, az 
előző nap kialakult erővi-
szonyok is befolyásolják. 
Szeretnénk megfordítani a 
szokásos sorrendet: egy 
forgatás ne a forgatásról 
„szóljon", mint a hagyo-
mányos struktúrában. 
Megpróbáljuk elérni, hogy 
mi, akik csináljuk a filmet, 

ebben a házban éljünk, és 
néha lefilmezzük, amit csi-
nálunk. Ennyiben hasonló 
a módszerem a többi fil-
meméhez. 

— Forgatás előtt leülünk 
a színészekkel és beszél-
getni kezdünk. Aztán a 
beszélgetés egyszer csak át-
megy forgatásba. Az ered-
mény tehát közösen egyez-
tetett gondolatainkból, öt-
leteinkből születik meg. 
Így remélhetőleg olyan lesz 

a film, amilyenek mi va-
gyunk. 

— Miért profi színészek-
kel, miért nem amatőrök-
kel dolgozik, mint első 
munkáiban? 

— A profi—amatőr meg-
különböztetést teljesen ér-
telmetlennek tartom. Egy-
szerűen az a meggyőződé-
sem, hogy a kiinduló szi-
tuációt ebben az esetben 
így lehet a legjobban ki-
bontani. Semmifaj ta más 
elhatározás, ideológia nincs 
a dologban. 

* 
Este tíz óra. A villa 

konyhájában állunk, innen 
nyílik a tanár-albérlő cse-
lédszobája. A kamera a 
konyhacsempe keretébe 
foglalja a kis szoba képét. 

* 
Tarr Béla: — A díszlet-

nek is az az alapelve, mint 
a szereplők irányításának. 
A módszer lényege: egy 
pszeudo- (ál-) valóságot 
teremtünk. Egy fiktív szi-
tuációt valóságként élünk 
át. 

— A környezet is 
„pszeudo". Adva van egy 
valódi villa, amelyet Pauer 
Gyula díszlete átváltoztat 
Minden selyemmel van be-
vonva, és ily módon a dísz-
let egy állandó játéklehe-
tőséget biztosít az operatő-
rök számára. A jelenetek 
hangulatától függően 
ugyanabból a környezetből 
más és más hatást lehet 
kihozni. Ha például ez a 
csempe natúr fényt kap, 

akkor olyan, mintha igazi 
csempe lenne, de egy más-
fa j t a megvilágítás esetén 
selymessé, bársonyossá vá-
lik. Ugyanabból az anyag-
ból a valóság és a költészet 
legkülönbözőbb szintjeit le-
het előállítani. 

Koppány Márton 

BESZÉLGETÉS TARR BÉLÁVAL 
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