
A Vigilia BESZÉLGETÉSE

JANCSÓ MIKLÓSSAL ÉS HERNÁDI GYULÁVAL

IGY JÖTl'EM
Hegyi: - Mit jelentetek egymásnak?
Van-e közöttetek világnézeti azonosság?
Jancsó: - Azt hiszem, igen, de minde
nekelőtt barátság van.
Hernádi: - Az a véleményem, hogya
barátság tulajdonképpen a választott ér
tékrendszer azonosságát kell, hogy je
lentse. Ha mí vitatkozunk egymással, az
lényegében családi vita. Pedig sokszor
vitatkozunk kétségbeesetten részletkér
désekben, mert a barátság nem azt je
lenti, hogy mándenben feltétlenül egyet
értünk. A lényeges dolgokban igen, és
ez mindenképpen világnézeti azonossá
got jelent.
Hegyi: - Hogyan realizálódik ez a kő

zös alkotómunkában ? Hogyan egészíti
tek ki egymást?
Jancsó: - Gyuszi találja ki a történe
tet, megadja az alapot a fflmkészttés
hez, ő az agytröszt.
Hernádi: - Azt hiszem, az én szerepem
mindössze a művészi amplifikátoré, a
művészí erősítőé, ahogyan a kommuni
kációban adva van. Számomra a film és
Miklósnak ez a vizuális-konstruktiv
agya, állandóan korrigáló gondolkodás
módja nagyon hasznos az irodalomban.
Hegyi: - Valóban rendkívül filmszerű,

amit írsz, mintha már eleve filmre kom
ponálnád.
Hernádi: - Nyilvánvaló, hogy Miklós
nak is van haszna abból, hogy én ál
landóan az ontológiai lényeget kereső

kérdésfeltevéssel közel ítem meg a va
lóságot.
Jancsó: - Úgyhogy nem lehet melJé
menni, vakvágányra, és az igazságot el
téríteni.
Hegyi: - No de te a forgatókönyvet
mégiscsak kiindulási alapnak, puszta
inspirációnak vagy katalizátornak te
kinted.
Jancsó: - Számomra az is.
Hernádi: - Pontosan ezért. A forgató
könyv ugyanis nem olyan dolog, mint
azt az irodalomcentrikus magyar köz
vélemény tartja. Azt hiszik, hogy ha
valaki megír egy forgatókönyvet, az
már maga a film.
Jancsó: - Ez a klasszikus felfogás a
forgatókönyvről, ami a hollywoodi film
rvártásra jellemző. Hollywood irodalom
centrikus, bár abszolúte nem irodalmat
dolgoz fel, hanem általában szemetet.

Másodrendű irodalom ez, mert valódi
irodalmat majdnem lehetetlen visszaad
ni filmen.
Hernádi: - A leirt szöveg szerínt,
Jancsó: - Tehát tulajdonképpen best
senert vagy útí-lektürt szoktak vászon
ra vinni, mert így a forgatókönyvet a
producer jobban tudja ellenőrizni, hi
szen a film keziratként a kezében van.
Tehát inkább forgatókönyv-centrikus
ságról beszélhetünk, nehogy félreértsék.
Hegyi: - Mikortól datálódik a barát
ságotok?
Hernádi: - Nemeskürtynek köszönhet
jük. Amikor a Magvetőnél lektorként
dolgozott, s ott egyik könyvemet szer
kesztette, felhívta a figyelmemet Jan
csóra, "egy igen értékes emberre", aki
vel szerinte azonos struktúrában gon
dolkodunk és jól megférnénk egymással.
Amikor aztán kinevezték a Budapest
Filmstúdióba játékfilm csoportvezetőnek,

arra buzdított, hogy írjunk közösen for
gatókönyvet. Ez 1958-59-ben meg is
történt. Belekezdtünk a cigányokról szó
ló forgatókönyv írásába.
Jancsó: - Ez volt az első, amit nem
engedélyez,tek. Utána még sok követke
zett.
Hernádi: - Akkor azért nem lehetett.
mert a cigánykérdés még tabu volt.

MINDENNAPI F:ÉLELEM

Hegyi: - Igaz-e az a pletyka, hogy a
producereddel összevesztél a Mindenna
pi jélelem forgatása közben, mert nem
ragaszkodtál az eredeti forgatókönyv
nöz? Ennek következtében állitólag szer
ződésbontásra került sor.
Jancsó: - Nem egészen így álil a dolog.
Hernádi: - Röviden mondd el, hogy a
pletykáknak véget vessünk.
Jancsó: - Sajnálatos módon a főszerep

lő, Monica Vitti ragaszkodott a leírt
szöveghez, annak ellenére, hogy barát
sággal kezdődött a forgatás, hiszen a
film azért készült el, mert ő akart fil
met csinálni velem. Abban egyeztünk
meg, hogy úgy fogjuk forgatni, ahogy
Antonioni szokta, tehát hogy közben
változtatunk. Egyszer csak megijedt, rá
jött arra, hogy ez nem olyan film lesz.
amilyet ő szereme. Ö néhány év óta,
amióta egyáltalán nem azon az úton
halad, amelyen elkezdte az életét, al
kalmi komédiázásban őrli fel erejét és
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idegeit. Nem rossz színésznő, de nem
mély egyéniség, felszínes tehetség. Ak
kor, amikor rájött arra, hogy én más
fdlmet csinálok, mint amit elképzelt,
félteni kezdte a hitelét egy bizonyos
fajta közönség előtt. Én ugyan megpró
báltam meggyőzni arról, hogy talán job
ban ismerem ezt a vüágot, mínt ő, s
hogy az ilyen fajta közoriség nem "hi
vő", az ilyen fajta közönség a pillanat
nak él és nem egy koncepciónak. El
is veszítheti a kedvenoét. S ez történt
vele is. Kétségbeesett helyzetben van,
mert senki sem akarja filmen szerepel
tetní : három filmje bukott meg egymás
után. Mégis - miután belement a vál
toztatásokba, a rögtönzésekbe - külön

. szerződést kötött a producerekkel a há
tam mögött, hogy ellenőrizhesse a fil
met, amiről én nem tudtam, akkor még
amatőr voltam ebben a világban. Végül
is a film az ő kezébe került. ELőször

csak a producerek vitatkeztak rajta egy
más között, mert ez egy erősen balol
dali l1ilm. Az egyik, akiről később ki
derült, hogy a legnagyobb összeggel
vett részt a vállalkozásban, különösen
nagy hangadó volt. Vizsgálatot indított
Monica ellen és ellenem, aminek az lett
az eredménye, hogy először is átvágták
a filmet, ezután pedig betiltották.
Hegyi: - Akik látták a filmet, azt ál
Iítják, hogy nem sikerült, ezért a vissz
hangja sem igazán jó.
Jancsó: - Valóban nem nagy sikerű

film. Valószínűleg azért, mert nem any
nyira érdekes, mínt más filmem, annyira
szélsőséges, bár azt hiszem, az olasz kö
rűlrnények között mégis figyelemre
méltó.
Hernádi: - Miért nem sikeres? Amiért
Antoniani Zabriskie Pointja nem sikeres
Arnerikában. A Iényege a dolognak az,
hogy az olaszok meg vannak sértődve,

amiért egy keleti országból jött film
rendező pregnánsari tálalta a saját
problémáikat. Ezt a kritikát ők nem
voltak hajlandók elfogadni.
Jancsó: - Nem neorealista film. Min
den olasz film ugyanis még ma is neo
realista. Ök azt szeretík, amikor ketten
szemben állnak egymással az utcán. or
dítoznak és jó vicceket mondanak. Ma
már nemcsak vicceket mondanak, ha
nem disznó szavakat is, mert ez a di
vat.
Hernádi: - És ma már szabad: enge
délyezett ...
Jancsó: - Nem idézern. Az nem igaz,
hogy már mí mindent el lehet mondaní
filmen, és ezen mindenki nagyokat rö
hög. A mí filmünk az egyik olasz lé
nyegről szól: a szélsőbal és a szélső-
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jobb összcütközéséről, és a kettő kö
zött valakiről, aki egy viszonylagos em
beri utat keres, nem kötelezi el magát.
az erőszak mellett, de elbukik, annak
ellenére, hogy a végén ő is erőszakot

alkalmaz az erőszak ellen.
Hegyi: - Nincs ebben a filmben ultra
balos tendencia? Itthon ugyanis felvető

dött, hogy maoista fídrnet csináltál.
Hernádi: - Be kéne mutatní ezt a fil
met, ha másutt nem is, a Filmmú
zeumban.
Jancsó: - Természetesen még azok is,
akik a filmjeinknek hívei, az érzéke
nyebb krítikusok sem tudták első lá
tásra megítélni a filmet, hogy mit is.
jelent. Többé-kevésbé elhiszik, hogy mi
vel Hernádi és én csináltam, lehet ben
ne valami, mégis, először azt mondták,
hogy ez most önmagunk paródiája. Ha
azonban még egyszer megnézik. rájön
nek, hogy nem az, és mit is akar mon
dani valójában. Elképzelhető ezek után,
hogy az olaszokat mennyire zavarta,
hogy ez a film reális környezetben ját
szódik, az utcákon felvonulni látnak
maoistákat, anarchistákat, fasisztákat,
és egyszerűen nem kerekedik mindeb
ből világos kép a számukra, nem tud
ják a gondolatot kíhámozní belőle, mert
nálunk meg kell szokni, hogy mí nem
úgy mondjuk el a gondolatot, mint pél
dául a Doktor Zsivagóban vagy a hozzá
hasonló filmekben szokás, az ún. száj
barágós filmekben, ahol többször is be
jelentik, hogy most ezt és ezt fogom el
mondani nektek, buta közönség,
Hegyi: - Sokat írnak erről a filmről,

bizonyára azért, mert nem fogják be
mutatni. Kevés szó esik azonban másik
filmetekről, az AttHárói, ami az olasz
televíziónak készült. Ki ez az Attila?
Isten ostora? A hatalom megszúllottja ?
Milyen figura lett?
Jancsó: - Nem. Ez kamarafilm. Nem
sok embert mozgat, Talán harminc em
ber vesz részt benne. Attila egy mani
pulátor tulajdonképpen, aki az ellensé
geit és a saját barátait is manípulálja, a
végén pedig, miután az általa terem
tett körűlmények között megölik a test
vérét, Budát. halottnak tetteti magát a
bátyja és a barátai előtt. Azok öngyil
kosságot követnek el, mert nélküle re
ménytelennek és kilátástalannak látják
a helyzetet, annyira egy emberhez kö
tődik az életük.
Hegyi: - Tehát diktátor.
Jancsó: - Nem egészen. A film végén
Attila elmondja a Buda halálának egy
részletét olaszul, szabad versben. Mada
ras Jóska mondia sírva. Hogy is van
Arany Jánosnál? "Csillag esik, föld



reng: jött éve csudáknak! ;' Ihol én,
ihol én pörölyje világnak! / Sarkam alá
én a nemzeteket hajtom: / Nincs a ke
rek földnek ura kívül rajtam!"
Hernádi: - Na tessék, Jancsó még ezt
is tudja!
Hegyi: - Ez azt jelenti, hogy megbán
ta tetteit?
Hernádi: - Dehogy. Meghatódik a saját
hatalmától, nagyságától.

SIROKKÚ
Hegyi: - Ma hogyan nézel vissza, Az
erőd és a Száraz barokk után, a Péntek
lépcsőjére?

Hernádi: - Misrt egy kötelező iskolai
dolgozatra.
Hegyi: - Az olvasók egy része mísztí
cizmust, a mai ember transzcendencia
igényét látta benne megfogalmazva.
Hernádi: - Akkor ezek az olvasók fél
reértették. Én pontosan azt akartam
elmondani, hogyamegszorított kisem
ber mdlyen választások elé kerül, med
dig áltat ja magát, milyen nehézségek
kel küzd, mivel kénytelen szembenézni.
De úgy látszik, nem síkerült, talán mert
a stílusa olyan volt és első személyben
íródott, bár kellő 'dístanctával. Akkor a
stílusa is újnak, száraznak tűnt, de ma
már túl nedves. Én nem tartom keresz
ténynek. Persze, érthető volt a közön
ség reagálása, mert akkor másfajta
igényt kielégítő könyv nem nagyon je
lent meg. Ebből származhatnak a bele
magyarázások is.
Hegyi: - Melyik a kedvenc novellád,
van-e ilyen?
Hernádi: - Nincsen. Mint ahogya két
lányom közül sem tudom megmondani,
melyiket szeretem jobban.
Hegyi: - Mi az oka annak, hogy leg
több írásodat félreértik?
Hernádi: - Akárcsak Jancsó filmjeit,
persze azokhoz is van némi közöm.
Hegyi: - Meglepő. különösen a krítíka
magatartása.
Hernádi: - Engem is meglep.
Hegyi: - Néha úgy hordoznak körül,
mint elrettentő példát.
Hernádi: - Engem is meglep, mert én
nagyon szelíd, szolíd, joviálisnak rnond
ható ember vagyok.
Hegyi: - Én is úgy veszem észre.
Hernádi: - Ez egyébként az ideálkép
zésnek, 'a tényképzésnek a szociológíá
ban és a csoport-pszichológiában ismert
módszere. Mindig kell valaki, akli kívül
van, s ha nincs kívül, kitaszítják. Ahogy
a gyerekek játszanak a szőnyegen, ki
alakul a csoportérzés, az összetartozás
érzése, ami saját közösségük tudatát
erősíti. s aki e csoporton kívül van,

azt megtámadják. összefognak ellene.
Hegyi: - Mit gondolsz, mí az oka en
nek a te esetedben?
Hernádi: - Valószínűleg az, hogy a
csákós verebet mindíg megverík. Biztos
ismered a példabeszédet a csákós ve
rébről, akit míndíg kinéznek a többiek
maguk közül. .
Hegyi: - Azért, mert különb?
Hernádi: - Azt nem tudom megítélni,
hogy különb-e, legfeljebb azt, hogy más,
szokatlan, mert az eddigi kategóriákba
nem sorolható, más mint az általában
elfogadott.
Hegyi: - Mert nem egykönnyen ska
tulvázható.
Hernádi: - Valószínűleg. De van iJtt
egy furcsa személyí probléma is: nem
ismernek. Én az irodalomba mint out
sider jöttem, nem voltam bölcsész, mlint
a többiek. Akkor jelentkeztem, amikor
már lényegében megszilárdultak az iro
dalmi klikkek, a klant áttörni éppen
ezért nagyon nehéz volt. Űgy néztek
rám, mint a szennyes ruhára: kí ez?
Ez a közgazdász mít akar közöttünk?
Miért nem marad a kaptafájánál?
Hegyi: - Tehát berobbanták a klikkbe?
Hernádi: - Ha nem is robbantam be,
de kissé meglazítottam a megmereve
dett irodalmi kapcsolódásokat. Kényte
lenek voltak tudomást venni rólam. De
még mindíg nem ismernek. Valakit nem
ismerni, mentséget jelent a gyalázko
dásra, Tudnülllik kirőllJehet írni? Főleg

olyanokat, mint rólam? Ha te személye
sen megísmerkedel velem, nem létezik,
hogy leírjad. Az emberek majdhogy
nem tartanak attól, hogy velem szemé
lJyesen megismerkedjenck, mert akkor
vége a feltételezéseiknek.
Jancsó: - Ezáltal az ellenségképzés leg
alábbis mérséklődne, vagy nem élezöd
ne tovább.
Hernádi: - Ha az illető velem reggeli
zik és együtt szürcsöljük a teát, vagy
este pörköltet vacsorázunk csevegve,
másnap nem fogja leírni rólam, hogy
fasiszta. Vagy ha leírja, megint nem
ehetünk együtt pörköltet hosszú ideig.
Jancsó: - Igen, mert akkor nem ezt,
vagy nem így írja le. Ez a Mao-prob
lematika: testvérek egymás között ve
szekedhetnek és elmtézhetík a vitás
kérdéseket. .
Hegyi: - Külön izgalmat keltett iro
dalmi berkekben az Élet és Irodalom
nak adott interjúd, melyben kissé "le~

kezeled" az újságírókat és "valamiféle
ideológiák feletti álláspontról nyilátko
zol, mintha nem ennek az országnak
a törzsvendége volnál".
Hernádi: - Csak azt mertem elmori-
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dani él marxízrnusról, hogy nem dogma,
hanem a míndennapí gyakorlat nyelve
és eszköze, és hogy nem lehet a mar
xizmust élni véleményszabadság nélkül,
kalodába zárva. A marxizmus nem
megkövesedett tételek gyűjteménye. Ez
ellen már Marx is tittakozott: Nem va
gyok marxiista ! - mondta, Azaz nem
akart semmiféle izmust csinálni.

AHARANGOK ROMABA MENTEK

Hegyi: - Milyen rokonságót tartasz
más filmrendezőkkel és filmstílusokkal ?
Kiknek a hatását vallod be? Milyen
kapcsolatokat találsz Abel Gance né
mafilm-korszaka és filmjeid között?
Jancsó: - Abeh Gance-t nem ismerem.
A Napóleont láttam tőle egyedül. Való
színűleg úgy vagyunk ezzel az össze
vetéssel, mínt ahogy én az irodalommal.
Bár amatőrnek érzem magam benne,
nagyon régóta már csak szemelvényeket
olvasok, akkor is inkább csak ókoriakat.
Szeretek osvasní még a kevés ráérő

időmben is. S ha sikerül elolvasnom
tíz lapot, míndig valakihez víszonyítorn,
a világirodalom más kitűnőségéhez. Fel
állítok kategóriákat és ezeket haszná
lom tájékozódásul. Ilyen értelemben
a magyar irodalomban Hernádihoz ví
szonyítok, a világirodalomban pedig He
mmgwayhez, Más nem is igen van ...
Költő talán, abból van elég ... Amint
én, a kívülálló, azonnal keresek egy 1'0
konítási lehetőséget, megkeresem, hol is
van biztos talajom, előképem az olva
sott műhöz, úgy vannak az emberek a
filmmel is. Holott egyszerre vagy egy
mástól függetlenül is történhet gondo
latok születése. Az emberfajták is vala
hogy így születhettek szerte a földön, és
nem egy közös őstől származott a fe
hér, a fekete es a rézbőrű.

Hegyi: - És kit fogadsz el rokonod
nak a filmművészetben? Kiket érzel a
legközelebb magadhoz?
Jancsó: - Négy embert érzek, akármit
lis csinálnak. Andrzej Wajda nekem
míndíg a példaképem marad, sokat ta
nultam tőle, mindig szeretní fogom, ha
kevésbé jót alkot, akkor is, mert mínd
járt kész vagyok megmagyarázni a bizo
nyítványát. Ugyanezeket mondhatom
Bergrnanról, Antonioniról és Godard
ról is. Godard-t meg tudnám ölni az el
vei miatt, mert a szélsőséges maoizmus
híve, de az, hogy nem tiszteli a beideg
ződéseket, a megkopott törvényeket,
hogy tud kívül állni és mer!i vállalni
ennek a kockázatát, tiszteletet ébreszt
bennem, mert ez nem póz, hanem ter
mészetes magatartás a számára. Érté-
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két tovább növeli, hogy kívülállása egy
úttal elkötelezettség is, részvétel is a
társadalmi küzdelemben. Egyéniség.
Hegyi: - Mit jelentenek számodra a
szobád falain látható feszületek és iko
nok?
Jancsó: - Egy furcsa, elmúlt világot.
Hegyi: - Antik szépséget? Mint mond
juk a milói Vénusz?
Jancsó: - Igen, de ennél többet. Köz
vetlenebb, tdsztább szépséget... Nem
tudom pontosan megmondani.
Hegyi: - Nincs ebben valami nosztal
gia?
Jancsó: - A vallás után nincsen. A
hit után van, amennyiqen az Újszövet
ség egy nagyon leszűrt humanitást kép
visel. Akkor hiszek benne. Egyébként
nem szeretek hinni transzcendens dol
gokban.
Hegyi: - Nem szeretsz, vagy nem
tudsz?
Jancsó: - Nem szeretek, mert a hit el
fed valamit a világból, a megismerés
nek, az állandó keresésnek a vágyát
vagy Iehetőségét, az állandó szelektálás
és oppozíció választását. Azt a lehető

séget, hogy az igent vagy a nemet mín
dig megtaláliuk, a hit akadályozza. A
hit nem teszi lehetövé a kérdezést, mert
beszűkít. Nem engedi, hogy mást mondj,
mínt ami a parancsa. Próbálj csak ké
telkedni, a hited nem véd meg.
Hegyi: - Hogyan látod mégis a hivő

tudós vagy a hivő filmalkotó hely
zetét?
Jancsó: - Ez furcsa kettősség, de más
a tudomány és a művészet, mint szak
ma és ugyancsak más a vallásosság. Na
gyon lehetséges, hogy Kepler vagy New
ton mint matematikus és csillagász na
gyon realdsztdkusan mérte fel a világot és
ennek ellenére mélyen hivő volt. Nagyon
lehetséges, hogy Fellini értékes és kiemel
kedő egyéniség a filmművészetben 
bár én nem szeretem -, és hivő em
ber. Ezek az ellentmondások valóban
léteznek. Azt hiszem. ezt mí is fel tud
juk mérni.
Hernádi: - A művészet ehlene mond a
vallásnak. és viszont.
Jancsó: - Nagyon jól tudjuk, hogy a
művészet nem propagandaképzés.
Hernádi: - De még akkor is. Jól tud
juk, hogy például a Szent Család is
csak hús-vér alakok formájában jele
níthető meg, a transzcendenciának eh
hez az ábrázoláshoz vajmi kevés köze
van. Még az ikonoknál is, aho~ nagyon
körülhatárolható és célzatos művészí

munkáról van szó : az anyag előtör a
keretekből, a téma földi megoldású, em
beri eszközökhöz és elképzelésekhez kö-



tött marad, és azt tükrözi, amit a mű

vész a valóságról tud. Nem véletlen,
hogy a zsidó és a mohamedán vallás
nem engedte meg szobrok készítését.
Nyilván érezték, hogy a vallásnak ke
resztbe áll a művészet és a művészet

nek keresztbe áll a vallás. Állandóan
konfliktusba kerülnek egymással nap
jainkban is.
Hegyi: - Szerintetek ez a konfliktus
fennállott Balassinál, Adynál. Babits
nál ? És egyáltalában: a középkorí nagy
művészeti megújhodást nem éppen a
vallás segítette elő? Nem a hít fe
dezte?
Hernádi: - Talán ez volt az egyetlen
korszak, amikor a kettő ideig-óráig ta
lálkozott egymással, hogy aztán a szét
válás annál véglegesebb legyen.
Jancsó: - Nem hiszem, hogy például
Adynál, az "istenkereső Adynál" ez a
keresés valóságos belső harc lett volna.
A külső szemlélő lehet, hogy így látja,
de valóságosan lehet, hogy nem erről

volt szó. Esetleg olyasmik elmondásá
ról, amiket csak ebben a köntösben, eb
ben a szaftban Iehetett elmondani.
Hernádi: - A művészet etnológlá ia el
lentmond ennek.
Jancsó: - A művész maga nem érni ezt
a belső harcot.
Hernádi: - Nem akarok senkit sem
megbántani, mindenki vallja azt, amit
a magáénak érez. De engedtessék meg
nekem, hogyakereszténységből ki
lépjek ...
Hegyi: - Ne félj, senki sem akar té
ged megtérítení. De ugyanazt kérjük mi
is: engedtessék meg nekünk, hogya ke
reszténységünket kifejezhessük.
Hernádi: ~ Hada fogalmazzam meg
végül is ennek a problémának a lénye
gét: a humánum kérdésében, az embe
rek iránt érzett cselekvő szeretet és
mínden más pozitív erkölcsi értékben
egyetértek veletek, de a transzcendencia
az, ami vízválasztó. A transzcendencíá
ban én a világ felesleges megkettőzését
látom, a személyes Isten létét és a vi
lágnak tőle való függőségét tulajdon
képpen szabadságkorlátozásnak tartom.
Én az önteremtő világban hiszek. Lehet,
hogy ez sivárabb, nem valamíben meg
kapaszkodó hít, ha ez hitnek nevezhető.

Az önteremtő índdvlduurnban, az ön
teremtő kollektív formációban való bí
zalmamra épül az én filozófiai meg
győződésem. Jézussal, mint mlttkus te
remtménnyel, aki lényegében az emberi

-nembeliségnek tipikus képviselője, tet
teivel, kollektív képzetével teljesen
egyetértek, ez egy percig sem kétséges.
De volna ezzel kapcsolatban egy meg-

jegyzésem. Ebben a mítoszban Jézus, aki
együtt szanvedett az emberekkel, taní
totta őket, védte is, halála után feltá
mad és itthagyja ezt a földet, elhagyja
az embereket. Mégis, azt hozzá kell
tennem, hogy mindaz, amit ma Jézus
jelent, tiszteletet és elismerést kelt ben
nem. Végtelenül tíszta, csodálatos figu
ra, azt hiszem, valahogy ilyenné akar
válni minden bölcs és igaz ember. Jézus
számomra földi Isten.
Hegyi: - De nyilván azért ilyen, mert
nem emberi lény. Ember nem tudna
ennyire, ilyen hasonlíthatatlanul jó és
megértő lenni.
Hernádi: - De ha lejött az emberek
közé, akkor maradjon is itt közöttük.
Hegyi: - De ha teszem azt, itt ma
rad az emberek között, akkor vajon
nem azt mondanák róla: Miért avat
kozik bele adoligainkba? Mi köze hoz
zá? Más világból jött, mit akar itt rend
be hozni?
Hernádi: - Ne avatkozzon bele. De
maradjon itt örök példának, megsemml
síthetetlenül. Hogy az emberek hinni
tudjanak a jóban és változni tudjanak
a jóra.
Jancsó: - Ez rnesevilág. Gyerekeim kö
zül csak a legidősebb tanult hittant.
Legutóbb Rómában együtt voltunk az
éjféli mísén, O kérdezett, elmondtam
neki, mí a szertartás, mi a Hiszekegy,
mí a karácsony megünneplésének tör
ténete. S egyszer csak kinyílt előtte 
ahogy bevallotta nekem - az emberi
ség története, útkeresése, amely a meny
nyet kereste ezen a földön, s felhasznál
ja ehhez mentségül a mesevílágot. És
nekem is eszembe jutott, hogy Krisztus
és az evangélium olyan Iegendavllág,
amelyben benne van egy csomó Kelet,
a humánum, a szektás réteg, és az,
hogy valakinek kívül kell lennie tő

lünk, el kell hagynia bennünket ahhoz,
hogy szeretni tudjunk, mínt a népme
sében a harmadik királyfinak, hogy
egyszer majd visszatérjen és minden
kinek igazságot szolgáltasson, Aki olyan,
mínt Lear király, együtt él a néppel,
velük alszik a földön, de egyszer csak
visszaszerzi a fele királyságát; ott van
számára a lehetőség, hogy újra magára
terítse a királyi palástot. A szegények
nek ez a romantikus hite, az a konkrét
személyes nyomor, amire az a felelet,
hogy .lehetetlen, hogy a világ Ilyen le
gyenés ilyen maradjon - a keresztény
mozgalomhoz vezeti el! őket.

Hernádi.' - Van, ami nagyon rokonszen
ves nekem a kereszténységben. Mégpe
dig az, hogyapraxisban ennek a rend
szernek a humán elemeit lehet alkal-
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mazní, Abszolút módon közösséget vál
lalok a kereszténységnek ezzel a lehe
tőségével.

OLDAS ES KÖTES
Jancsó: - Az intézményesített emberi
ség, ha olyan gondolatokat hordoz, ami
humán, baloldalinak szoktuk nevezni,
mert a baloldal az, ami nyitott, ami
széles. Az Újszövetség számomra olyan
humánum, mint a munkásmozgalom
hagyományai. Van egy analógiánk erre.
Sztálin nem tehetett mást, mínt a
munkásmozgalomnak állandóan ezt a
humán gondolatsorát ismételte. Amikor
beszélt, sohasem arról beszélt, amiről

egy jobboldali, mondjuk Hitler, aki azt
mondta, hogy a cigányok nem emberek,
a zsidók nem emberek, a szlávok nem
emberek, csak egy fajta van: az árja,
és ezért a többieket el kell pusztítani.
Hitlernél a szavak és a tettek egybe
estek. Sztál ín ezt sohasem tehette meg,
ő folyton azt mondta, hogy mi demok
raták vagyunk, humanisták vagyunk,
nálunk a legfőbb érték az ember, de
mindennek az ellenkezőjét csinálta. Itt
olyan kontradikció volt, ami egyszer
csak a híveire is vísszahatott, és meg
kérdezték: Hogy van az, hogy én azt
mondom, a demokráciáért és a munkás
osztályért harcolok, humanista vagyok,
kritizálhatok, és mégis embereket ölök
ezen a címen. Ha intézményesül egy
baloldali gondolat, az míndíg veszélye
ket rejt magában. És ez volt a sorsa a
kereszténységnek is. Mihelyt Jézus in
tézményesült az egyházban, retrográd
lett a tanítása.
Hegyi: - Úgy látom, ti a keresztény
séget azonosítj átok a szervezettel és az
ídeológiával, noha a kereszténység so
hasem volt pusztán ideológia és szerve
zet. Ha csak ez lett volna, már régen
megsemmisítette volna egy másik in
tézmény, egy másik hatalom, amelyik
a történelem folyamán egyeduralomra
tört. Viszont a kereszténységet mindig
előbbre vitték azok, akik nemegyszer
az egyházzal szemben a hitet képvisel
ték és a töretlen emberséget. Ezek újí
tották meg mindíg a krisztusí tanokat,
mert a kor fényét kölcsönözték nekik
az emberi tudás és lelkiség új energf ái
val frissítették fel.
Jancsó: - Ez már a praxis. Az Újszö
vetségben a transzcendencia a mese, a
propaganda, ami viszont emberi, gya
korlati magatartás, az a követendő er
kölcsi törvény.
Hernádi: - Teilhard de Chardin is meg
kísérelte összekapcsolni a hitet a tu
dással, a kor eredményeit a vallásos
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felfogással, de ebből mégiscsak zavaros
költői filozófia lett, háta mögött a
transzcendens teleológiai mondandóval.
Nekem a problémám éppen a 1ransz
cendenciához való erőszakolt kötődés.

Miért nem lehet enélkül?
Jancsó: - Mert transzcendencia nélkül
nem tudom eladni a mozgalmat azok
nak, akik sok minden okból kenyérért
harcolnak, mert éheznek, ruháért har
colnak, mert mezítelenek, és azért har
colnak, hogy nap mint nap meg ne
öljék őket a sarkon - ezeknek a moz
galmat csak zászlóval tudom eladni. A
transzcendencia az a zászló, ami ment
sége is ezeknek az embereknek. A ke
reszténység nekem nem egyszerűen em
beri magatartás, fJlozófia, hanem szer
vezeti forma is. Nem tudok az egyik
nélkül a másikról beszélni.
Hegyi: - A hit személyes ügy, sokkalta
személyesebb, mint bármiféle ideológia.
A hitet megmagyarázni akár egy másik
hivőnek is, de még inkább nem-hivő

nek, lehetetlen vállalkozás. Mindenkl
másképpen hisz, lelki es szellemi kap
csolata más és más a transzcendencia
hoz: egyénített. Aki valóban hisz, so
hasem az intézményben hisz.
Jancsó: - Pszichés ügy! Az igaz azon
ban, hogy a szeretet olyan dolog ben
nünk, amit nem tudunk pontosan meg
magyarázni.
Hegyi: - Amikor filmet forgatsz. a for
gatókönyvet semmibe veszed. Lótsz
futsz a stáb körül, meg tudod-e ma
gyarázni rohanásaidat, ízgalmadat, hir
telen ötleteddet. hogy mít hogyan kom
binálsz, válogatsz össze? Az egész al
kotói folyamatot?
Jancsó: - Ezt senki sem tudja meg
magyarázni. GyusZIÍ se. Sokszor megkér
dezem tőle, hogy jön össze ez 'a mon
dat.
Hernádi: - Ezek a tudatalattinak a
szövevényei, amiket nem lehet mecha
nikusan magyarázni. A tudatalatti kü
lönböző formáelói. De ez egyre inkábh
elemezhető és feltárandó ügy. Nem le
het elkenni irracionalizmussal.
Hegyi: - Ez a vita akkor volna eldönt
hető, ha be tudnád bizonyítani, minden
ismeretünk stabil és megváítoztathatat
lan. Ennek azonban az ellenkezője igaz:
minden ismeretünk rendkívül labilis, ál
Iandóan korrekoíókra szorul, előbb

utóbb újakkal váltjuk fel. Nem is be
szélve érzelmeink hullámzásáról. válto
zásáról.
Hernádi: - De nem tételezek fel egy
abszolút ismeretlent, mert csak a rela
tív ismeretleneket érzékelem.
Jancsó: - Eszerint nyilván feltétele-



.zem, hogy van valahol egy centrum, ami
mindent irányít, már bocsánat a kifeje
zésért, de elég rosszul. S különben is,
hogy jön ahhoz az illető, hogy engem
elzárjon attól a lehetőségtől, hogy min
dentuudjak? Az emberiség ezzel meg
akarta magyarázni magának, hogy nem
tud eljutni a bölcsek kövéhez.
Hegyi: - Nem hiszem, hogy lsten léte
azt jelentené, hogy az embereket meg
akadályozza a tudás megszerzésében. Az
emberiség törtenelme nem ezt igazolja,
és a kinyilatkoztatás is ennek éppen az
ellenkezőjét tartalmazza. Egyébként is,
szerinted el tud jutni az emberiség a
bölcsek kövéhez?
Jancsó: - Nem tudom megválaszolni.
hogy igen-e vagy nem. De ehhez ne
kem nem kell a megszemélyesített
transzcendencia.
Hegyi: - Eszerint te az eszményeket
is tagadod? Vajon megfoghatók és tel
jességgel megvalósíthatóle-e azok?
Jancsó: - Miért tagadnám ?
Hegyi: - Mire van szüksége az em
beriségnek, hogyeljuthasson a bölcsek
kövéhez?
Hernáai: Immanens eszmenyekre,
rnindenekelőtt szabadságra.
Hegyi: - Milyen szabadságra?
Jancsó: - Mindenki szabadságára, ki
véve a gyilkosokét, a közveszelyes bű

nözőkét.

Hernádi: - Társadalmi és egyéni sza
badságra, amelynek megvannak a konk
rét szabályai. A szabadság filozófiailag,
szociológiailag és pszichológiailag is
megfogalmazható, annak minden réte
ge szavakba foglalható.
Jancsó: - Egy mai forradalmár a leg
szabadabb ember, mert nem kötik me
rev földi szabályzatok.
Hegyi: - Egy mai keresztény a legsza
badabb ember, mert nincsenek abszolút
földi kötöttséget: transzcendens irá
nyultságú, Ezért a keresztény is lehet
forradalmár.
Hernádi: - Élére állítva a kérdést: a
keresztény is lehet forradalmár, de mi
nek? Mert ha megduplázom magam, és
mindazt, amit teszek és vallok még át
helyezem a transzcendenciába is, csak
.azért, hogy személyes kapcsolatot léte
sítsek vagy biztonságot keressek - ak
kor minek teszem?
Jancsó: - Mert minden csalódásom és
kudarcom esetéri még mindig ott van
nekem az én Atyám háza.
Hegyi: - Amit most mondtál; dicsé
retnek is beillik. De ti úgy beszéltek,
mintha pontosan tudnátok és leképez
nétek, hogy én például míben hiszek
és hogyan gondolkozom efelől. Te ta-

lán azt mondod most el ilyen vulgárt
san, amiben valamikor hittél? Amiko!'
hittetek, rniben hittetek?
Jancsó: - Az még gyermekkoromban
volt. A mesevilágban, Mai ésszel nem
tudnám megmondani.
Hernádi: - Én is tizenegynéhány éves
lehettem. Nem tudom, mi vigasztalt
meg akkor.
Hegyi: - És kiké ez a szabadság? He
Lye van benne a kereszténynek, a más
világnézetet vallónak is?
Jancsó: - A mi szabadságunk a tié
tek is.
Hernádi: - Senki sem akar 'intoleráns
lenni. Én nyugodtan elmondom a vé
leményemet, te is elmondod, de ez sza
bad és kölcsönös tiszteleten alapuló
beszélgetés.
Hegyi: - Akkor annyi lehetőséget ad
jatok nekünk, hogy kífejthessük néze
teinket és megísmertethessük magunka t
veletek, és szétoszlassuk rólunk alko
tott teveszmélteket.
Hernádi: -- A legnagyobb mértékben,
Jancsó: - De ugyanakkor hadd mond
jak most egy ellenkező előjelű példát.
A katolíkus egyház ma Magyarországon
nincs hatalmon, gazdasági helyzetéből

kifolyólag nem olyan nagy úr, mint
negyvenöt előtt volt. Itt most ti kér
hettek. De ugyanakkor egy másik or
szágban, ahol a katolikus egyház nagy
politikai és társadalmi hatalommal ren
delkezik, ott én vethetném tel, hogy
legalább annyi lehetőséget adjatok, hogy
elmondhassam a véleményemet, azt,
hogy marxista vagyok!
Hegyi: - Ez nem olyan egyértelmű.

Dél-Amerika, Afrika egyháza, a spa
nyol papság túlnyomó része, a holland
egyház stb. nem hatalmi, hanem szol
gáló egyházzá akar válni. Ezekben az
országokban a kereszténység összenő a
haladással, a fejlődés állandó inspirá
cióját [elentd.
Hernádi: - Ezt mind elhiszem. Csak
számomra a dolgok tisztázásánál a
transzcendencia olyan plusz tehertétel,
ami megspórolható.
Jancsó: - Sok minden lehet mögötte :
lehet pszichés dolog is ez a térhódítás.
A latin népek - úgy Látszik - fogé
konyabbak. Nem véletlen, hogy nagyon
hosszú időn keresztül Szíria és Ale
xandría volt az egyház bázisa. Nem
véletlen, hogy nagyon lassan szívárgott
át Európába és ma Latin-Amerikában
és Afrikában lehet elsősorban építeni
rá és mondjuk nem Közép-Európában.
De az biztos, hogy ha a kereszténység
nagyjaira gondolunk, nem lehet zoko
gás nélkül felidézni Ca mJillo Torrez,

343



Luther King, XXIII. János, vagy akár
John Fdtzgerald Kennedy alakját.
Hernádi: - Tisztázni kell a dolgokat!
Éppen az ellen akarunk harcolni, hogy
intoleránsak legyünk. A baloldali ma
gatartásnak éppen az a lényege, hogy
tagad mindenféle dogmatízmust, meg
különböztetést, eleve elrendelt megkö
töttséget. A baloldal az, amelyik az
univerzális értékeket próbálja megőriz

ni, amelyik kitárult és e1őrenéző, biz
tosítja a vélemények spektrumát. Ezen
a baloldalon természetesen a keresz
ténységnek is helye van, ha konzekvens
önmagával és vállalja a baloldaliság
összes ismertető jegyét.

EGI BÁRÁNY
Hegyi: - Míklós egyik nyilatkozatában
a következőket mondta: "Az én emberi
utam, fiatalságom is tele volt naiv és
romantikus szemtélettel. S ebből jó né
hány keserű tapasztalat alapján próbál
tam valamiféle racionalitás felé men
ni." Mik voltak ezek a keserű tapasz
talatok?
Jancsó: - Például a sztálínízmus. Én
megrögzött sztálímsta voltam. Aztán rá
jöttem arra, hogy ezt így nem lehet
elintézni. Rádöbbentem, hogy miket csi
nálok azért, hogy a népet boldogítsam.
Közel kerültem olyan módszerekhez,
amelyekkel sohasem értettem egyet és
szégyelltem.
Hegyi: - Másutt meg ezt olvastam tő

led: "A legnagyobb hatást az igazság
egyszerű feltárása jelenti." Filmjeidben
mindíg ez történik?

,Jancsó: - Legalábbis remélem.
Hegyi: - De az igazság ilyen primitív
és vulgáris volna, ahogy te ábrázolod?
Ilyen csontvázszerű? Nem összetettebb,
bonyolultabb?
Jancsó: - Az igazság mindíg egyszerű.

Ez relatív kérdés. Az éhezőnek kenye
ret kell adni, az biztos, sőt, nem is ad
ni kell a kenyeret, hanem az éhezőnek

kell olyan körülményeket teremtenie
maga körül, hogy kenyere legyen neki
is és mindenkinek.
Hegyi: - Hogyan építitek fel a míto
Iógíátokat? Ma már az avatatlan néző

előtt is világos, hogy a Jancsó-Herná
di filmek sajátságos filrnmitológíát ké
peznek Jelrendszerükkel. Tértől és idő
től független mítológía ez.
Hernádi: - De immanens mítológia.
Hegyi: - Józsa Péter éppen arra mu
tat rá a Valóságban írt tanulmányában,
hogy például az Égi bárányban megje
lenik maga a Sátán is, embernek álcá
zott lények jönnek-mennek, cseleked-
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nek, a gyűlöletet, a hatalomvágyat vagy
az erőszakot megtestesítve, hogy végül
egymással is megütközzenek és egy in
fernót létrehozva, kilépjenek belőle és
visszatérjenek az ideák világába.
Jancsó: - Népi játék.
Hegyi: - Ez nagyon találó. Magam is
népmesei elemeket fedeztem fel benne
és a rémirodalmat. Míndent leegysze
rűsítve: boszorkányok, ördögök, angya
lok képletei vonulnak fel" E. T. A. Hoff
mannt és Poe-t megszégyenítve,
Hernádi: Ez differenciálás! Nem
pszichésen, hanem mozgással differen
cíálunk, amely másfajta érzést idéz elő.

Filmjeinkben stilizáltan mozognak a figu_
rák, stilizáltak a szítuácíók: pontosan en
nek ellenhatása a hosszú snitt, ez ad
ja meg a film-konvenciók elhagyásával
elveszített valóság-szuggesztió helyett
az igazi valóság-szuggesztiót. Filmjeink
ingerlő hatása azonban mégsem ebből

fakad, hanem inkább a gondolati anyag
ingerlő.

Hegyi: - Mit tanácsolsz filmjeid né
zőinek?

Jancsó: - Gyulát, mint írót nem lehet
abból megítélni, hogy most megjelent
egy novellája az ÉS-ben. El kell olvas
ni többet tőle, hogy meg tudjad ítélni,
ki ő. Igy van ez a filmjeinkkel is. Nem
azzal az igénnyel lépnek föl, mínt ami
vel annak idején az Oldás és kötés föl
lépett, hogy egy filmen belül majd
nem egy egész regényt játszik le. Ma:
már meg kell nézned legalább négy
filmet ahhoz, hogy tudd, kit hova he
lyezzél el', ezek a figurák mit jelképez
nek, a szítuációk míért ismétlődnek.

Hegyi: - Én csak egyetlen jelenetet
kérdezek meg tőled: mít akart jelen
teni az, amikor az Égi bárányban 01
brychski átdöfi a vérző szívű és tövis
koszorús Krisztust ábrázoló zászlót?
Jancsó: - Olbrychskí a filmen egy
rosenbergi· világot képvisel, aki a
Mithos des Zwanzigsten Jahrhunderts
ből lépett ki. Olyan jobboldali, aki még
benne van a kereszténységben, de már
nem jelent neki semmit. Akinek már
nincs szüksége azokra a szimbólum
rendszerekre. amik a népre még hat
nak. Ezt többek között azzal fejezi ki,
hogy átdöfi a Krtsztus-zászlót.
Hernádi: - Az egész emberiség konkrét
története tele van mitológíával, szim
bólumokkal. De ezeknek semmi közük
a transzcendenciához. Mi is szímbólum
rendszerrel dolgozunk, amelyik egy tár
sadalmi-forradalmi szituációt próbál
segíteni. A lehető legkonkrétabb törté
nelmi-társadalmi formációkat jelké
pezi.



CSEND ÉS KIALTAS

Hegyi: - Hogyan Látjátok a XX. szá
zad két nagy misztíkusát, Simone Weilt
és Edith Steint?
Hernádi: - Simone Weil és Edith Stein
annyiban f'ogadhatók el a számomra,
amennyiben művészek. Weil dolgozatal
szépek, remek stílusa va!', Pilinszky le
fordított néhányat nekere.
Hegyi: - Amennyiben művészek. Te
hát emberként nem fogadod el őket?

Hernádi: - Annyiban nem fogadom el
őket, amennyiben Janus-arca van a
magatartásuknak. Amikor Weil éhenhal
azért, hogy ugyanannyit egyen, mínt az
a francia fogoly, akkor elfogadom, vele
együtt megyek, és utána csínálnám, ha
volna hozzá erőm.

Hegyi: - De hát éppen a transzcen
denciája adja neki az erőt ehhez. Ami
számodra elképzelhetetlen, az az ő szá
mára szükséges!
Hernádi: - De én nem vonom el tőle.

Ha jóra használja fel a transzcenden
ciáját, legyen az övé.
Jancsó: - Csak egy baj van: a transz
cendencia míndíg alkalmat ad olyan
emberi csoportosulásra, amely elfedi a
lényeget és a jobboldal melegágya le
het. Az a mítosz, amelyik nem lelep
lező mítosz, a reakciót szolgálja ki. A
mítoszból el lehet jutni oda, hogy ne
kem a rend, a szervezettség a mítosz
vagyis a vakfegyelem. amely meg fog:
ja határozni kinek-kinek a szabadság
Iehetőségét is.
Hegyi: - Vajon a marxizmus torzulá
sai, a személvr kultusz nem juttathat
nak el idáig?
Jancsó: - A marxizmus míndig arra
nevel, hogy azt mondjam nincs míto
lógía, hogy ne higgyem el, Sztálin az
isten. Azt a lehetőséget adta még a
sztálini korszakban is, hogy ez gyöke
res tévedés, és ma ugyanakkor el tu
dom mondaní, hogy Mao hazug világot
képvisel.
Hegyi: Azt tapasztaltuk, hogy a
marxizmus torzulásai, a szektás kispol
gáriság szülője lehet a nacionalizmus
nak, a revizionizmusnak, az álforradal
miságnak, a dogmatizmusnak.
Her?tádi: - De míkor lehet szülője?
Amíkor transzcendenssé válik. Tudniil
lik ha karizmatikussá válik, vakhrtet és
vakfegyelmet terjeszt, abban a pilla
natban Mao és Sztálin istenné válnak.
A marxiizmus ekkor "vallásivá" lesz, a
raoionalísta, immanens elméletből hie
delmek gyűjteményévé alakulhat át. Ily
mödon Sztálín és Rákosi az isten, neki
köszönhetem az életemet, ő a forrása
minden jónak, ő a rnindenható és a

mindentudó, ő old meg mindent helyet
tem. Ugyanúgy harcolnom kell ellene,
mírrt a vallás ilyen irányú törekvése
ellen.
H egyi: - És Assisi?
Hernádi: - Ö számomra a keresztény
baloldal.
Jancsó: - Assisi az isten fia, aki a
földre száll. A gazdagok gyereke, aki a
nép közé megy, és másképpen ítéli meg
a világot, mínt a szegények gyereke,
akinek soha sincs lehetősége arra, hogy
a családja megmentse.
Hegyi: - Van papismerősötök?

Jancsó: - Nincs.
Hegyi: - Honnan veszitek a filmjei
tekben szereplő papfigurákat?
Jancsó: - Ezek mínd történelmi figu
rák, típusok.
Hegyi: - Milyen érzéseket ébreszt ben
netek a mai pap alakja?
Hernádi: - Bennem semmit.
Jancsó: - Mást kelt bennem itthon és
mást kelt Rómában. Rómában kifeje
zetten ingerel, mert egy elnyomó gé
pezet tagjának érzem. Itthon nem. Itt
mkább egy sok mindent megélt, böl
csen tartózkodó lojális állampolgárnak.
Hegyi: - Úgy látom, te Miklós túlsá
gosan Ieegyszerűsíted a világot, a ben
ne élő emberekkel együtt. Mit tartasz
az emberiség alapproblérnájának ?
Jancsó: - Az emberiség alapproblémá
ja, míóta a világ világ az intézmények
problémája. A javak mennyisége véges.
Örök probléma marad tehát, hogy az
éhezőknek kenyeret kell adni, a ruhát
lanoknak ruhát ...
Hegyi: - " ... mert szegények és bete
gek míndig lesznek köztetek ..."
Jancsó: - A javak elosztása pedig a
hatalom kérdése, a hatalom kérdése egy
úttal az intézmények kérdése is, és az
intézmények iszonyatos módon ismét
lik magukat a történelernben. Minden
korszakban, mihelyt megszílárdultak a
gazdasági alapok, ugyanazok a model
lek születnek meg. Ahhoz a majdnem
tragikus felismeréshez jutsz el, hogy
nem tudsz túllépni a modehleken, mert
örök korlátja marad az emberiségnek
az, amikor csoportoeulni kezd, Ezt a
korlátot nem tudja meghaladni. Abban
a pillanatban, amikor Konstan1lin alatt
intézményesedni kezd a kereszténység
úgy lép fel - gondoljunk csak a kü:
lönböző zsinatokra -, mint erőszakosan

hódító, kiátkozó és megsemmisítő ha
talom, amely feltétlen uralmat és enge
delmességet kíván magának a lelkek
és testek felett.
Hegyi: - A kereszténység legjobb erői

az apostoloktól míndmáíg nagyon
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hosszú a névsor, nem sorolom fel 
éppen ez ellen küzdöttek, Az más kér
dés, hogy az intézmény, a végrehajtó
hatalom sokszor ennek ellenére járt el.
Jancsó: - Ugyanazt mondod, amit mí
a marxizmusról mondunk. Egy különb
séggel : nekünk biztosabb az ítéletünk
ebben az ügyben.
Hemádi: - Rónay, Pilinszky, Hegyi. a
Vigilia jelenti ma a magyar baloldali
katolicizmust. Pillanatnyilag. A balol
dali értelmiségről van szó, nem az egész
egyházról. Mí ugyanazt valljuk, mint ti.
Azt, hogy számunkra a transzcendencia
felesleges m.egosztása a világnak, csak
barú.tílag mondjuk, és egyáltalában nem
azért, hogy most írj alá a nevetekben
egy nyilatkozatot, hogy "transzcenden
eia pedig nincsen". Am legyen nektek
az a transzcendencia, amíg jót csinál
tok s az embereknek hasznosat.
Jancsó: - Ez értelmiségi csevegés. S
amit a Vigilia és amit mí csinálunk
lényegeben ugyanannak a dolognak két
oldala.

MÉG KÉR A NÉP
Hegyi: - Nagyon sokszor aszemetekre
vetik, hogy filmjeitekből hiányzanak a
pozitív eszmények, csak kiábrándulást
keltetek az emberekben, elkeseredést,
hogy íme, ilyen az ember, ilyen a ha
talom, aminek ki vagyunk szolgáltatva,
és tulajdonképpen semmit sem tehe
tünk.
Jancsó: - Az emberiségnek az az ige
nye, hogy zászlók és transzparensek vo
nuljanak előtte és menetelhessen utá
nuk, akár a halálba is. Valami lebeg
jen odaírva az égre. S ha egyszer azt
mondják el neki, hogy ember, te itt,
ezen a hídon meg fogsz ütközni egy
másik társasággal, amelyik ezt meg ezt
a nézetet képviseli, amelyik rosszabb,
rnínt az, amit mi képviselünk. mert el
akarja nyomni a szegényeket, tönkre
akarja tenni bennünk az emberséget
- értetlenül kapkodja a fejét.
Hernádi: - Adorno azt mondja a niű

vészet feladatáról, hogy amíg a világ
nak egy kis területén is szabadság
hiány van, addig a művészetnek egyet
len lehetősége van: ennek a szabadság
hiánynak a deklarálása. A szabadság
hiány abszolút módon problémája ma
a világnak, Indekínától Dél-Amertkáig.
ezért az embernek egyetlen lehetősége

van, az, hogy a szabadság-hiányt ne
gálja, Ennek többféle útja lehet, nem
csak az, amit m] csinálunk, és mi ezen
a módon tudjuk csinálni. Ez van az
agyunkban és az idegeinkben.
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Hegyi: - Új filmetek, a Még leér a nép
jelent-e változást, eltérést valamiben az
eddigiektől?
Jancsó: - A Még leér a nép pozitív
rítus, a pozitív népmesei játéknak a
megjelenitése. S ugyanakkor a Fényes
szelek színpadi változata is hasonlóan
pozitív eszmények hordozója.
Hemádi: - Filmjeink pozitív hatását
csak abban látom, hogy katartíkus ön
vizsgálatra indítanak, ami az első lépés
arra, hogy helyzetünk analitikus, racio
nális felmérése után egy ténylegesen ra
cionális világot teremtsünk. Egyébként
a művószet míndig meghaladja a tár
sadalom fejlödését, az adott alakulato
kat, mindig előre jelez és módosít, fel
vázolja a következő lépések lehetséges
variánsait.
Hegyi: - A másik vád. amit felhoz
nak filmjeitek ellen, az az ábrázolt ke-
gyetlenség .
Jancsó: - ami azért "veszélyes" a
nézőkre, mert halvány másai az élet
ben előforduló kegyetlenségeknek.
Hegyi: - Hovatovább a kegyetlenség
szokványos, sőt unalmas dolog lesz, hi
szen a közönség ezt kapja filmen, a
televízióban, a rádió- és újsághírekben.
Lassacskán semmiféle emocionális ha
tást nem tesz rá az erőszak megnyilvá
nulása,
Jancsó: - Ezek szerint Csárdásleirály
nőt és Love storyt kell csinálni?
Hegyi: - Nem. De azért j,utunk el a
Csárdás1cirálynőig és a Love storyig,
mert a nézőt már elfogja a csömör a
sok brutalitástól.
Jancsó: - Én nem ebben látom az oko
kat. A kispolgárság kezébe vette a vi
lágot, és ehhez nem kell sem barna
ing, sem fekete ing, sem zöld ing. ElélY
hozzá - de az nagyon kell - egy fe
kete öltöny, fehér nylon ing és lehető

lieg sötét nyakkendő.

Hernádi: - Nekem kék van. Talán az
is megfelel.
Hegyi: - Nekem bordó.
Jancsó: - Ez az egyenruha hatalmába
keríti a Világot. Ez a hatalom a kis
polgárság biztonságának a szolgálatába
állítódott. Ez a kispolgárság a maga
szürke életét próbálja fenntartani, a
nyugalmát őrzi, nem akarja, hogy ezt
bárki is érintse. Ennek érdekében még
arra is hajlandó, hogy tiltakozzék a
vietnami háború ellen, de tüntetni és
megveretni magukat a Fehér Ház előtt

már csak a nagypolgárok gyerekei me
rik, a kispolgár nem. Odáig elmegy,
hogy megbuktatja Johnsont és támo
gatja Nixont, mert békét ígért. Ez a
kispolgárság el akarja felejteni, hogy a



világ miridig kegyetlen, és különösen
az a világ, amelyiket nem támogatja.
A harmadik, a szegényebb világ mindig
kegyetlen, mert ott tényleg a napi lé
tért folyik a harc és nem azért, hogy
a kis üzletern, a kis házam biztonság
ban maradjon. ütt azért folyik a harc,
hogy a gyerekem nemhogy jóltakjon. de
legalább naponta egyszer egyék. Ez a
világ valóban brutális, mert a szemben
állók - akik lehetnek éppúgy keresz
tények, mint én, leheltnek éppolyan vé
leményen, mint én - sohasem teszik
le a fegyvert. A mí fehér világunk kis
polgárai el akarják felejteni a harma
dik világot, meg akarják akadályozni,
hogy az agyukig, a tudatukig jusson ez
a világ. Ennek következtében természe
tesen fel van háborodva, ha az utcai
botozásoknál vért lát, ha a világ bor
zalmairól van szó. Ma újra divat az,
hogy arról beszéljünk, milyen is az
égi és földi szerelem, amely rózsák kö
zött játszódik. Van ennek egy másik
változata is, a szexi, mert ez a kispol
gárságnak ugyancsak kívánsága - a
tiltott játékok -, amit nem kaphatok
meg az élettől, de azért tudom, hogy
van, azt legalább ilyen pótmegoldással
élvezzem. mert csiklandozza érzékeimet
és kielégít. NYilván ez nálunk ennyire
tisztán és ennyire élesen nem jelent
kezik, de sok minden okból, ellenállási
okból is, azt rnondják, hogy most pe
dig elég volt, elegünk volt, a moziban
el akarjuk felejteni azt, ami a politi
kában, az üzemben, a válágban van. Ez
merőben reakciós nézet, aminek semmi
más végeredménye nem lehet, mint
hogy - most erősen fejezem ki magam
- Iasíszta erők veszik át a világ irá
nyítását. Mert a semlegesség rníndíg
aktív cinkosság.
Hegyi: - De mit tehet a dolgozó kis
ember, aki egész nap becsületesen vé
gezte munkáját, fáradtan hazamegy és
mielöft ágynak dőlne, a vacsora után
szórakozní, kikapcsolódni szeretne?

Hernádi: - Legalább annyit, hogy gon
dolkozik a dolgokon és nem utasítja el
magától azokat a problémákat, amiket
filmjeink felvetnek. A kérdésfeltevés
hez neki is el kell jutnia. Ezek a fil
mek azonban nem hozzák őt olyan
helyzetbe, hogy a szónak naturális ér
telmében kegyetlenséget, vért lásson,
mert fdlrnjeinkben soha sincs ilyen di
rekt módon ábrázolt kegyetlenség. Per
sze, én értem, te félted az embereket
a felesleges fájdalmaktól, az önkínzás
tól, mert mindenkinek elég a saját éle
te, miért kelljen neki még a filmtől is

ugyanezt kapriia ? ! De ne felejtsd el.
hogy a művészet nem feloldás, a mű

vészet nem tudja megoldani a bűnök

következményeit, nem ment fel. Nem
tudja cukros vízbe áztatni, mert a mű

vészet csak a világot, a nyers valóságot
tudja leképezni. A világ leképezése,
egy másfajta eszközzel történő analizá
lása ez.
Hegyi: - Vígjátékot sohasem rendez
nél?
Jancsó: - Gyuszi biztosan tudna írni,
neki van humora, nekem nincs.
Hernádi: De hát a vígjáték, az
absztrakt vígjáték, a szatíra még ke
gyetlenebb.
Hegyi: - A harmadik vád filmjeitek el
len: a meztelenség. Egy interjúban azt
mondtad, hogy nálatok "a megalázott
ság aktképeit" jelenti.
Hernádi: - A ruhátlanság tulajdonkép
pen kiszolgáltatottság. S míndenütt a
világon, ahol megalázás folyt és folyik,
az első dolog míndig az volt, hogy le
vetkőztették az embereket. Auschwitztól
a hadífogolytáborokig, a kihallgatások
nál - tökéletes pszichikai ráérzéssel vé
gezték és végzik a lemeztelenítést. Ha
én ruhában vagyok, a másík meg mez
telen, én vagyok fölényben, gyakorolha
tom rajta a hatalmamat. Miklós alVlég
kér a népben is alkalmazza a meztelen
séget, de itt a felszabadultság,az öröm
kifejezésére szolgál, tehát éppen az el
lenkezőjére, mint eddig. Ezt is el lehet
érni vele.

CSILLAGOSOK, KATONAK

Hegyi: - Mi az aTS poeticitok?
Jancsó-Hernádi: - Életünket megha
tározó tényező volt a személyí kultusz
időszaka. Minden filmünk tulajdonkép
pen egy dologról szól: a becsapás és
félrevezetés művészetéről, a hatalom
visszaéléseiről. Az intézményről, amely
elszakadhat eszméitől és végül már az
övéit sem kíméli. Ez a hatalom, akár
egyházi, akár világi, egyforma eszközök
kel dolgozik. Mí emlékeztetni akarunk a
sztálinizmusra, amely mély nyomot ha
gyott nemcsak bennünk, hanem az em
berek többségében. Nehogy jöjjön egy
szer egy újabb nemzedék, amelyik már
nem emlékezik erre s amelyikkel meg
Ismételhetik. Tesszük ezt azért, mert hi
szünk a szocializmusban, mert marxis
ták vagyunk, és tudjuk, hogy a szeela
lizmus mindig képes progresszív mó
don megújítani önmagát,

H, B.
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