
Ml A F I L M S Z T O R I S Z E R E P E ? 
BESZÉLGETÉS HERSKÓ JÁNOSSAL 

Baráti társaságban, fesztiválon, 
vendéglőben, fehér asztal mellett, 
ankétokon, sokszor hozott össze a 
véletlen Herskó Jánossal. Nevetést 
fakasztó iróniával és öniróniával sze-
ret és tud történeteket mesélni. Olyan 
sikeres meséló, hogy legutóbbi film-
je, a Szerasz, Vera ankét jain több 
hallgatója meg is jegyezte: milyen 
kár, hogy nem jelenik meg minden 
vetítés előtt, hogy azokat a példáza-
tokat és összefüggéseket, amelyek 
külső vagy belső okok miat t a film-
ből kimaradtak — elmondja. Nem-
csak ügyes, a csattanókat remekül 
kihegyező mesélő, hanem szeret is 
mesélni. Mert a mese, a kis, egymás-
nak elmondott történetek — ez az 
emberi kapcsolatok lényege —, aho-
gyan Herskó János mindjár t beszél-
getésünk kezdetén kifejtette. 

A kérdésem ugyanis ez volt: 
— Mi a véleménye a mai, a nézők 

szabad asszociációira épített, úgy-
nevezett modem, történet nélküli fil-
mekről? Illetve, az állandóan zajló, 
kommersz-, vagy művészfilm n ' tá-
rói? 

— Számomra -a- f i lm: sztori kere-
tében kifejezett mondanivaló, minél 
mélyebb összefüggések feltárásával. 
Hogy ez kommersz, vagy művészi? 
Gyermeteg dolog akár az egyiket, 
akár a másikat előre elhatározni. Ne-
kem az a természetes igényem ön-
magammal szemben, hogy művészi 
fokon csináljak filmet, amelynek kö-
zönségsikere van. Természetesen ez 
nem mindig egyformán sikerül. 

— Nemrégiben a televízióban lát-
hattuk újra egy tízéves filmjét, a 
Gelléri Andor Endre novellákból ké-
szített Vasvirág-ot. Annyi év után 
újra nagy sikere volt a filmnek, úgy 
éreztük, nem porosodott semmit. Mit 
gondol, miért? 

— Gellérit f i lmre vinni, régi vá-
gyam volt, s most már, hogy a filmet 
magam is ú j ra láttam, örülök annak, 
hogy ez csak 1959-ben sikerült és 
így sikerült. Először ugyanis 1954-
ben próbáltam meg, s akkor külön-
böző okok miatt nem került meg-
valósításra. Egyébként, ha én mint a 
film rendezője illetékes vagyok rá. 
azt hiszem, a film sikere elsősorban 
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a története pszichológiájának igaz-
ságában, mélységében és fordulatai-
ban kereshető. Meggyőződésem, hogy 
azok az igazi történetek, vígak vagy 
szomorúak, amelyeknek fordulatai 
pszichológiai elemekre épülnek. 

— Nem lehetne ezt a megállapí-
tást egy konkrétabb példával megvi-
lágítani? 

— Dehogynem, szívesen. Elmondok 
egy viccet. Egy öregúr orvoshoz 
megy, elmondja, hogy hatvan éves, 
meg akar nősülni, a jövendőbelije 
húszéves és ő szeretne egy gyereket. 
Mi az orvos véleménye? Az orvos 
véleménye: ami biztos, - biztos, ve-
gyen oda egy fiatal albérlőt. Egy év 
múlva az orvos találkozik az öreg-
úrral, aki mellett fiatal nő gyerek-
kocsit tol. Az orvos félrehívja az 
öregurat, gratulál és azt mondja: 
Ezek szerint bevált a tanács az al-
bérlővel? Hogyne — feleli az öreg-
úr —, már ő is a hatodik hónapban 
van. Látja, ennek a történetnek a 
vicce nem a dolog pikantériája, ha-
nem a pszichológiai félreértés. Az 
öregúr magabiztossága, akinek eszé-
be sem jut, hogy az ő férfiúi erejé-
ben kételkedik valaki. 

—Ezek után, talán fölösleges is a 
kérdés, nyilván legújabb filmje, az 

N. N. a halál angyala is pszichológiai 
fordulatokra épül? Előbb azonban 
egy másik kérdés: 1967-ben készí-
tette a Szevasz, Verá-t, azóta három 
év telt el. Mi az oka ennek a hosszú 
várakozási időnek? 

— Sok oka van. Nyilván bennem 
van a legtöbb. Azt akarom, hogy a 
film jó játék legyen, hatásos, érde-
kes, azok a színészek szerepeljenek 
benne, akikre én a szerepeket elkép-
zelem, mindezt összehozni nehéz, fá-
rasztó, sok időbe telik. Ügy látszik, 
én belefáradok, de lehet az is, hogy 
lusta vagyok. Ki is találtam már 
magamnak magamról, a magam iga-
zolására az aktív lustaság fogalmát. 
Ugyanis rengeteget dolgozom. Cso-
portvezető vagyok, szívesen, sokat 
beszélgetek és foglalkozom csopor-
tom különböző korosztályokat és 
művészi ízléseket képviselő tagjaival, 
tanítok a Főiskolán, ankétokra járok, 
s azt hiszem mindent nagyobb ener-
giával és erőbevetéssel csinálok a 
szokásosnál, de a magam jószántából, 
mert nekem így esik jól. Visszatérve 
a filmre, az egyik legnehezebben le-
küzdhető akadály a filmkészítésnél 
a színészegyeztetés. Meggyőződésem, 
hogy kiváló, és agyonterhelt, agyon-
zsúfolt, agyonfoglalkoztatott színé-



szeink előbb-utóbb tönkremennek 
abba, amit színészegyeztetésnek hív-
nak. A helyzet évról évre rosszabb. 
Ma jóval több színházi bemutató 
van, mint azelőtt, több rádió-, több 
szinkronszereplés, sokkal több filmet 
gyártunk és utoljára hagytam a leg-
több színészt foglalkoztató tévét. Sür-
gősen és hamarosan gondolkozni kel-
lene a probléma megoldásán . . . 

—A Párbeszéd-et, a Szevasz, Ve-
rá-t, és ezt a mostani filmjét is egye-
dül írta, illetve Biró Zsuzsával. Előre 
elhatározott szándéka, hogy csak a 
saját forgatókönyvét akarja megren-
dezni? 

— Szó sincs róla. Nem szerzői fil-
met akarok csinálni. És boldog vol-
nék, ha író írna meg olyan történe-
tet, amelyet én szívesen filmre vin-
nék. Magam nem törekszem írói ba-
bérokra, a kényszer, illetve a kerek 
sztorit tartalmazó novellák hiánya 
haj t az írásra. Sajnos, úgy látszik, 
a mai irodalmi légkör, vagy a mai 
irodalmi divat, nevezzük, ahogy 
akarjuk, nem kedvez a kerek törté-
netet tartalmazó novellák műfajá-
nak. Ha például elképzeljük azt a 
lehetetlenséget, hogy mondjuk har-
minc-negyven évvel ezelőtt a mai 
anyagi, erkölcsi lehetőségek között 
válogathattam volna: Gelléri Andor 
Endre, Kosztolányi Dezső, Tersánszky 
Józsi Jenő, Hunyadi Sándor. Molnár 

Ferenc, Földi Mihály, Karinthy Fri-
gyes, Nagy Lajos, Szép Ernő, Kör-
mendi Ferenc, Zsolt Béla, Bródy Lili, 
Márai Sándor, Harsányi Zsolt, Zi-
lahy Lajos, Móricz Zsigmond, Babits 
Mihá ly . . . Ne értsen félre senki, ez 
a névsor egyrészt nem teljes, más-
részt irodalmi érték tekintetében is, 
tudom, vegyes. És főleg hangsúlyo-
zom, ezeket az írókat én nem a mon-
danivaló mélysége, vagy írói érté-
kük tekintetében helyezem a maiak 
elé, hanem elsősorban azért, mert 
tőlük megkomponált, közérthető tör-
téneteket, sztorikat olvashatott az 
olvasó, nemcsak folyóiratokban és 
könyvekben, hanem még a napila-
pok kiadványaiban is. Persze, bár-
melyik novellájukat megfilmesíthet-
ném, csakhogy engem nem a har-
minc-negyven év előtti világ, hanem 
a mai é rdeke l . . . 

— Amennyire egy készülő film 
tartalmát el lehetne mondani, anél-
kül, hogy elrontaná a néző esetleges 
meglepetéseit, kérem, beszéljen az 
N. N. a halál angyalá-rót 
. — Minthogy a filmnek krimi ele-
mei is vannak, valóban csak utalni 
szeretnék a témára és a sztorira. A 
téma ebben a filmben is ugyanaz, 
mint az eddigiekben, csak most más 
oldalról — közvetlenebbül — köze-
lítem meg. Mint mindegyik filmem-
ben, most is egy bizonyos réteg rea-
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gálását keresem a világra, amelyben 
élünk. Annak az embertípusnak a 
reakcióit, amely részt akar venni és 
részt vett a világ alakításában, job-
bátevésében, és mindig sietett a hívó 
szóra. A Párbeszédben a Szevasz, 
Verá-ban is ezt kutattam. Ezt kuta-
tom ebben a filmben is, amelynek 
hőse egy negyvenéves férfi, akiről 
különböző véletlenek miatt elterjed 
az a téves hír, hogy meghalt, ö , aki 
nem halt meg. így megtudja, meg-
hallja, hogyan vélekednek róla a 
pályatársai. Itt már sokféle bonyo-
dalom lesz, mert hősünk egy ideig 
hagyja menni az eseményeket, majd 
az események sodrában azt kezdi 
érezni, összeesküvés készül ellene. 
Hogyan és mit tud meg az állítólag 
elhalt férfi, állítólagos özvegye, 
hogyan találkozik össze a feleség a 
férfi volt szeretőivel, hogyan válik a 
férfi féltékennyé az „özvegyére" . . . 
Mindez elég nehezen elmesélhető, re-
mélem, majd a filmből kiderül. A 
férfi, akit halottnak hisznek, de aki 
él, egyedül marad. Hogyan tudja 
visszaállítani az összekuszálódott és 

lehetetlenné vált kapcsolatokat, ho-
gyan tud mégis visszailleszkedni az 
életbe és az emberek közé, erről is 
szól a film. 

— Dráma? Vígjáték? Szatíra? 
Formabontó, vagy a közönség szá-
mára könnyen érthetően peregnek az 
események? 

— Én így hívnám: filmvígjáték — 
fordulatokkal. Nem szatíra, mert a 
szatíra az a szerzőnek, illetve ren-
dezőnek egyfajta kívülállását jelenti. 
Szívesebben használom ezt a szót: 
irónia, mert iróniát olyanokkal szem-
ben, sőt mondhatnám olyanok mel-
lett alkalmaz a szerző, akiket szeret. 
Az irónia nélkülözi azt a gyilkos 
dühöt, ami nélkül a szatíra elképzel-
hetetlen. Az ironikus látásmód vi-
szont magában hordozza nemcsak 
azt, hog}' a szerző nevet másokon, 
és mások nevetnek másokon, hanem 
a szerzőn—rendezőn is szabad, lehet, 
sőt kell is nevetni. Remélem, az N. N. 
a halál angyala közönsége legtöbbet 
— a filmen fog nevetni. 
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