
FILM, TÉVÉ, SZÍNHÁZ 
BESZÉLGETÉS JURAJ HERZ-CEL BUDAPESTEN 

Eddig két filmjét mutatták be ha-
zánkban: a Hullaégetöt, s az idén 
nyáron a Morgianát. Most egy tévé-
filmet szeretne csinálni talán ma-
gyar—szlovák koprodukcióban. Zal-
ka Miklós írásai keltették fel érdek-
lődését legutóbb, mint mondja, 
nagyszerű anyagnak tartja egy „az 
ő elképzelése szerinti film számára". 

— Zalka könyvét nagyon jó cseh 
fordításban olvastam — meséli. — A 
szóban forgó novella hőse egy szlo-
vák fiú, aki a forradalmi hadsereg-
ben harcolt, s a Tanácsköztársaság 
bukása után menekülni kénytelen. 
Egy parasztházban kap szállást, ott 
rejtik el, s a fiú a család körében 
szerelmes lesz a lányba. A történet 
alig több, mint a hadi emlékekkel 
átszőtt szerelmes éjszaka leírása. 
Éppen ez teszi számomra izgalmas-
sá . . . 

— Az az elbeszélés már a lezajlott 
dráma utáni történetről szól. A je-
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lenben nincsenek fordulatai. Hogyan 
képzeli el a dramatizálását? 

— A konkrét történetben talán 
kevés fordulat van. De annál több 
a jelenbe örökké belejátszó emberi 
emlékezetben. A múltról, a lezajlott 
harcokról van szó, olyan mozzana-
tokról, melyek már, szigorúan véve, 
a realitás szempontjából nincsenek, 
s más szempontból mégis vannak, 
mint emlékezet, sőt, gyakran mint 
vízió, amelytől szabadulni nem tu-
dunk. Sokszor ezek motiválják, néha 
eldöntik számunkra a jelent. Mind-
ezt az emlékezetünk s a képzeletünk 
révén, melyek tárgyai a filmen leg-
alább olyan realitással bírnak, mint 
maga a konkrét történet. E kettő 
drámai összeütközéséről van szó. 

— Ezt az összeütközést néha az 
abszurditásig viszi, mint például a 
Hullaégető című filmjében. 

— Ott a valóság is abszurd volt: a 
nácik által megszállt Csehszlovákia. 
A film hőse rajongásig szerette csa-
ládját. Feleségét a származása miatt 



Juraj Herz: A pillangó érintése című 
filmjének egyik jelenete 

üldözték, s ő úgy érezte, hogy gye-
rekei és az asszony védelmében min-
dent meg kell és meg lehet tennie: 
még azt is, hogy együtt működik a 
nácikkal. De ez a tette egy logikai 
lánc első szeme, melyben az ellent-
mondást aggódó szeretetében nem 
veszi észre, s ezen a láncon el kell 
jutnia az abszurditásig: végül merő 
szeretetből és féltésből saját család-
ját öli meg és égeti el. 

— Reális történet ez? 
— Ha elismerjük a hamis tudat 

létezését, mindenképpen az. Persze, 
intellektuális téma, hiszen a tudat-
ról szól, rólam pedig azt szokták ír-
ni, hogy inkább ösztöneim, sejtése-
im, érzelmeim alapján dolgozom, 
mint a fejemmel. Szeretném, ha egy-
szer megtudhatnám, ilyenkor dicsér-
nek vagy bírálnak. 

— Filmjeiben minden jelenetet 
aprólékosan kimunkál. Bennük sem-
mi sem esetleges, véletlen, minden-
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nek összefüggése kell, hogy legyen 
valamivel, s nemcsak a szereplőknek, 
hanem a képeken felbukkanó bár-
milyen tárgynak. Mindennek vala-
milyen jelentést ad. 

— Az életben megtörténik, hogy 
számos dolog jelentése homályban 
marad előttem. De azért mások szá-
mára ezek jelenthetnek valamit. A 
filmben viszont semmi helye olyan 
dolgoknak, melyeknek senki számára 
nincs jelentése, legyen az bármi, 
akár egy ócska bútordarab. 

— Ismeretes az a szoros kapcsolat, 
mely Bohumil Hrabal írásaihoz fűzi. 
Miben látja ennek az okát? 

— Hrabal történetei úgy hatnak 
rám, mintha a számomra írta volna 
őket, egyenesen felszólítanak, hogy 
filmhez fogjak. Hrabal és Ladislav 
Fuchs írásaiból készült a legtöbb fil-
mem. Még Jan Kadar asszisztense 
voltam, amikor már azon törtem a 
fejem, hogyan csinálnék filmet belő-
lük. Egyszer Kadar szemrehányást is 
tett emiatt: „Te már nem is figyelsz 
a munkádra, mindegy neked, hogy 

az én filmemben sikerül-e egy jele-
net vagy nem. Titokban már a ma-
gad filmjét forgatod." Szégyelltem 
magam, de igaza volt. Aztán ő java-
solt elsőnek önálló filmre. Egy pszi-
chológiai bűnügyi történetet forgat-
tam kórházi környezetben; A rák je-
gyében a címe. A következő filmem-
ben, a Sánta ördögben elkövettem 
egy nagy hibét, én játszottam a fő-
szerepet. Nem maradtak illúzióim: 
ez a legrosszabb filmem. 

— Azt mondják, hogy későbbi 
filmjeiben sorra a Hrabal írásából 
készített Ocskaságok boltja furcsa 
epizódszereplői lépnek elő főszerep-
lőkké. Mi igaz ebből? 

— Ez engem is meglepett. De ha 
így van, csak azt a szoros kapcsola-
tot bizonyítja az ő írásaival, amiről 
már beszéltem. De nem hiszem, 
hogy minden esetben igy van. Mert 
A múlt nyár játékai után például 
megpróbálkoztam valami mással. 
Ügy éreztem, hogy a romantika is 
vonz. Jaroslav Havlicek Petróleum-
lámpák című regényét csináltam 
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meg filmen. Igyekeztem hétköznapi 
jellemeket ábrázolni, megmutatni 
egy már elmúlt társadalmat, a Mo-
narchia világát romantikus cselek-
ménnyel. 

— A Petróleumlámpák aratta a 
legnagyobb nemzetközi sikert film-
jei közül a Hullaégető mellett. A 
kritikusok viszont mindenütt azt ír-
ták, hogy éppen nem a romantikája, 
hanem ellenkezőleg, meghökkentő, 
groteszk, leleplező humora miatt... 

— Igen, összefűzték filmjeimmel 
a fekete humor fogalmát. Ha azt ér-
tik ezen, amit én, igazuk lehet. Az 
emberi ítéletek örök viszonylagos-
ságát, s bizonyos helyzetekben e vi-
szonylagosság drámai fordulatát, 
egyszerre elborzasztó és nevetésre 
ingerlő következményeivel. 

— Mióta dolgozik a tévének? 
— Nem nagyon régóta. A prágai 

Szemafor Színház sztárjával, Nadja 
Urbankovával forgattam Az éjszaka 
vízióit. Ez amolyan keveréke a far-
ce-nak, az irodalmi komédiának és 

a horrornak; egy kis mini-musi-
cal . . . 

— Színházban is rendez? 
— A Divadlo na Zabradliban a Nó-

rát és a Figaró házasságát rendez-
tem. És nemrégiben meghívott a zü-
richi Schauspielhaus, hogy a Szent-
ivánéji álmot vigyem ott színpadra. 

— És a film? 
— Legalább tíz témám van, s há-

rom-négy kész forgatókönyvem. Az 
egyik, talán komédia vagy éppen 
szatíra, magáról a filmkészítésről 
szól, annak minden örömével és ke-
serveivel. Dolgozom két Ladislav 
Fuchs novellán, az Egy gyilkosság 
háttere és a Moschaber néni egerei 
címűeken. Ennek ellenére e pillanat-
ban fogalmam sincs, mihez kezdek 
legközelebb. Ez rendezői pályám 
privát fekete humora. De legjobban 
most Zalka Bőrzekés-e érdekel. Ta-
lán megcsinálhatom, még nem tu-
dom. Amit biztosan tudok, csak any-
nyi, hogy mindig azt csinálom, ami 
érdekel, amit szeretek. 
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