
Enyedi Ildikóval
Enyedi Ildikó filmrendező, forgatókönyvíró a Balázs Béla Stúdióban készítette
első rövidfilmjeit. Az én XX. századom című játékfilmével a Cannes-i Film-
fesztiválon elnyerte a legjobb elsőfilmnek járó Arany Kamera díjat 1989-ben.
Filmjeivel szerepelt Velencében (Bűvös vadász, Tamás és Juli), Locarnóban
(Simon mágus) és más meghatározó fesztiválokon. Alkotásait több mint negy-
ven hazai és nemzetközi díjjal méltatták. Ő volt az egyik rendezője az HBO
saját gyártású drámasorozatának, a Terápiának, amellyel 2013-ban Gigor At-
tilával együtt elnyerte a MÚOSZ Film- és Tévékritikus Szakosztályától a leg-
jobb televíziós rendezés díját. 2017-ben a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon
a Testről és lélekről című, legutóbbi filmjét Arany Medvével jutalmazták.
Júniusban az alkotás a Sydney-i Filmfesztivál fődíjasa lett. Decemberben Prima
Primissima díjat, valamint Arany Medál-díjat vehetett át. Januárban a Test-
ről és lélekrőlt Oscar-díjra jelölték, a díjátadó gálát március 4-én rendezik.

Arra az attitűdre szerintem nagyon kevés ember alkalmas, hogy kí-
vülről ránézzen, és valamilyen véleményt formáljon a saját filmjé-
ről. Az biztos, hogy semmiféle összegzésre való irányultság nem
volt bennem, egyszerűen örültem, hogy végre megint dolgozhatok.
Nagyon remélem, hogy ez inkább egy újabb elsőfilm, és nem vala-
miféle összegzése vagy lezárása az előzőeknek. Azt hiszem, bizo-
nyos szempontból minden filmem különböző. Vannak filmesek,
akiknek nagyon erős, néhány stílusjegyből álló személyes világuk
van, és kizárólag azon belül dolgoznak, de én nem ezek közé tar-
tozom. Nem monolitikus életműről van szó, én mindig inkább egy
kicsit a semmiből indulok. A Testről és lélekrőlben egyfajta minima-
lizmusra törekedtünk. Mindent annak érdekében igyekeztünk ala-
kítani, hogy minél kevesebbel minél több mindent lehessen elmon-
dani: párlatkészítés, egyfajta desztillálás folyt a film megvalósítása
során. A forgatókönyv alig változott, mégis, hatalmas kreatív sze-
repe van a kollégáimnak, akikkel együtt valósítottuk meg a filmet.
Ezt néha nem egyszerű megmagyarázni, hogy miben is állt, „ha
egyszer minden így volt eleve leírva”. A helyszíneket, a színeket,
tárgyi világtól a beállításokig a film minden apró részletét, és per-
sze a megírhatatlan, megfoghatatlan, meglepő és mégis tűpontos
színészi jelenlétet mind annak érdekében csiszoltuk közösen a kol-
légáimmal, hogy az a lehető legkevésbé didaktikusan, de minél több
réteget nyisson meg a befogadóban. Ezt mind ők, a csapat egésze
tette hozzá a filmhez. Verbálisan, adatok szintjén egyik szereplő-
nek sincs feltérképezve a múltja, de rengeteg olyan apró jel van,
amelyből össze tudja rakni egy néző, öntudatlanul is, hogy milyen
élethelyzetből érkeznek. Az eddigi reakciók alapján úgy tűnik, a két

CSEKE-HORÁNYI ANNA

A Testről és lélekről
sok szempontból más
lett a korábbi filmjei-
hez képest: felhasznál -
ja korábbi jellegzetes
motívumait, ugyan ak-
kor egy rendkívül le-
tisztult alkotást látha-
tunk. Hol helyezné el a
filmet az életműben?
Egyfajta összegzése az
eddigieknek, vagy in-
kább egy adott problé -
ma elmélyítése foglal-
koztatta?
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szereplő lelkiállapota és valószínűsíthető múltja, háttere mindenki
számára nagyjából összeállt.

A szerelem tulajdonképpen a kommunikáció extrém megjelenése, a
kapcsolatteremtés talán legbátrabb, legteljesebb formája. Nem az volt
a szándékom ebben a filmben, hogy megmutassam a női oldalt —
Mária különben is egy elég extrém eset —, ráadásul bennem őszin-
tén szólva éppen annyi empátia van Endre, mint Mária iránt. Ha si-
kerül megcsinálnom a következő filmemet, Füst Milán A feleségem
történetéből, ott például kifejezetten egy férfi bőrébe szeretnék bele-
bújni (kicsit hasonlóan Flaubert-hez, aki a Bovarynéban szintén a
másik nem bőrébe bújt bele). Azt gondolom, nagyon fontos felmu-
tatni mindenféle kisebbségi szempontot, és a női szempont egyelőre
kulturálisan egy kisebbségi szempont. Tisztelem őket és nagyon
hálás vagyok azoknak az embereknek, akik arra teszik fel az életüket,
hogy hangot adjanak olyanoknak, akiknek addig nem volt hangja.
Én más módon dolgozom. Bizonyos értelemben nagyon önző módon
próbálok élni azzal a fajta szabadsággal, amelyet az előttem élő ge-
nerációk, nők és tisztességes férfiak kiharcoltak számomra is: nőként
szabadon dolgozhatok, filmeket készíthetek arról, ami leginkább
érdekel. És, tágas a világ, sok minden érdekel szenvedélyesen, nem-
csak a saját nemem — mint kisebbség — hű képviselete.

Hogy mit nevezünk reálisnak, és mit hívunk képzelgésnek, az va-
lójában társadalmi konszenzuson alapul. Ennek a kettőnek a meg-
különböztetése számomra egy udvarias egyetértésként fogható fel
annak érdekében, hogy könnyebb legyen egymással szót értenünk.
Éjjel átlagosan napi nyolc órát töltünk öntudatlanul, miközben
olyan tevékenységet végzünk — akár emlékszünk rá, akár nem —,
amelyet álmodásnak nevezünk. Úgy tűnik, ez egy olyan elemi, élet-
tani szükséglet, amelytől ha megfosztják az embert, akkor abba
vagy belebolondul, vagy belehal. Minden nap étkezünk, és min-
den féle egyéb tevékenységet folytatunk, ahogy álmodunk is. Ez a
reális, mindennapi életünk mindennapi része, fiziológiailag is szük-
ségünk van rá, így én ezt a mesterséges szétválasztást (reális–nem
reális) egyszerűen nem alkalmazom.

Emlékszem, amikor még csak félkész volt a film, odaadtam egy ba-
rátomnak, hogy nézze meg. Azt mondta, akkor lábadt először
könnybe a szeme, amikor Sanyitól, az egyik alkalmazottól bocsá-
natot kér a gazdasági igazgató, a férfi főszereplőnk, Endre. Nagyon
hálás voltam ezért a megjegyzésért, mert azt éreztem, hogy min-
denféle elemezgetés nélkül pontosan érti, mi is volt ezzel a szán-
dékom. Bocsánatot kérni a másiktól, és elismerni, hogy tévedtünk
— ez általában nem hangzik el a beszélgetéseinkben, pedig volna
helye. Egyszerű és felszabadító gesztus, utat nyit két ember között,
de sokszor a gyengeség, a behódolás jelének vélik. Pedig az erő jele.

A szerelem az európai
kultúrában évezredek
óta inkább férfitéma:
nem kizárólag, de in-
kább a férfiak pers-
pektívájából ismerjük.
A Testről és lélek-
ről egy férfi és egy nő
egymásra találását
mutatja be. Mennyi-
ben vet fel a film kife-
jezetten női szempon-
tokat?

A Simon mágusban a
mágus és a lány közöt-
ti metakommunikáció,
a Testről és lélekről -
ben a két munkatárs
„álomszerű” egymás ra
találása — kicsit úgy
tűnik, mintha film jeivel
azt sugall ná: az igazi
emberi kapcsolatoknak
egyfajta irrealitás vagy
világon kívüliség len ne
az alapja.

„Azért eszik inkább pé-
peset, mert béna a kar-
ja” — mondja Mária
Endrének. „Nem ke-
rül getem, elmondom,
mit mondtak ma gáról”
— szól Endre Máriá-
hoz. A Testről és lé-
lekről világában fontos
szerepet játszik, és ép-
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Mária, a női főszereplő igazmondása az ő életképtelenségéből is
fakad, mivel nem tud megkülönböztetni árnyalatokat a kommuni-
kációban, és nem képes pontosan érzékelni szociálisan kicsit is ösz-
szetettebb helyzeteket. Beszélgetéseink során Borbély Alexandra töb-
bek között azt emelte ki az általa megformált Máriával kapcsolatban,
akinek egyébként elég küzdelmes és nehéz az élete, hogy irigyli Má-
riát ezért az egyenességért, amire ő személy szerint képtelen, ami
persze érthető, hiszen hihetetlen mennyiségű konfliktus adódna be-
lőle. Valahogy nagyon fájdalmasan egészségtelen kommunikációs
mintázatok alakultak ki itt, Kelet-Európában, ami nagyon sok telje-
sen fölösleges gyötrelmet okoz a napi kommunikáció ban. Néhány
éve, mióta összeszedtem ehhez a bátorságom, egyfajta sportot csi-
nálok abból, hogy kimozdítsam az embereket a megszokottá vált
mérgező és önmérgező helyzetükből. Nem mindig sikerül, de meg-
próbálom kis humorral kibillenteni az illetőt abból a rutinból, hogy
abba az emberbe, aki belép az irodájába, a kórházba, ahol dolgozik,
vagy az üzletébe, abba először gyorsan belerúgjon, majd kioktassa.
Mindjárt a legrosszabbat feltételezni arról, aki szembe jön velünk,
csak beidegződés: lehet rajta változtatni. Nem azért ilyen az általános
kommunikáció, mert mindenki ilyen megátalkodott, hanem inkább
egyfajta tanácstalanságból történik ez, hasonlóan ahhoz, ahogy van-
nak rossz családi szokások, borzalmas családi minták is.

Elég sok helyen voltunk már, és bámulatos, hogy a visszajelzések
alapján mindenhol milyen pontosan olvasható a film. A humora
rendkívül fontos volt nekem, enélkül ez a film egyáltalán nem állná
meg a helyét. Németországban vagy Norvégiában is nagyon mű-
ködött, de a Távol-Keleten is. Kifejezetten meglepő volt, hogy Ko-
reában, Kínában vagy Hong Kongban, a nagy földrajzi és kulturá-
lis távolságok ellenére hajszálpontosan értettek mindent.

Ha az eddigi filmjeimet valóban összeköti bármi is, akkor az
talán az lehet, hogy filmemben próbáltam több-kevesebb humor-
ral valahogy egy kicsit oldani a kommunikációs egymásnak feszülést,
hogy aki megnézi a filmeket, ne annyira feszülten jöjjön ki a mozi-
ból, hanem kicsit nyitottabban, egy kicsit jobbat feltételezve a má-
sikról. A lelki túlterheltség és a rossz minták miatt egyfajta teljesen
kontrollálatlan frusztrációtovábbadás zajlik, ám ebből nagyon is ki
lehet billenteni az embereket. Ha az ember nem azt választja, hogy
alázatosan nyel egyet, és nem is azt, hogy visszaüt, akkor talán ki
tud alakítani egy értelmes párbeszédet. Akkor hirtelen a semmiből
egy akár csak néhány mondatos, de valódi beszélgetés alakul ki, és
ez nagyon nagy öröm. Lehetne így is élni. Mária szókimondását
meg lehetne úgy élni a mindennapokban, hogy nyíltan beszélünk
egymással, embernek tekintjük a másikat, mögé nézünk annak az
aktuális sértésnek, amely megtalált bennünket, átnyúlunk felette és
közvetlenül szólunk ahhoz az emberhez, aki épp megbántott. Ez
persze sok találékonyságot igényel.

pen a mindennapi em-
beri kommunikáció te-
rületén, az igazmondás
kérdése. A valóságban
ez a fajta őszinteség
sok szor lehetetlen el-
várás lenne, és úgy
hat na, akár egy csoda,
ami korábbi filmjeinek
is fontos összetevője.
Mennyiben tekinthető
ez a csodaszerűség az
ember hétköznapi ta-
pasztalatának?

A Testről és a lélekről
lassan szinte a világ
összes pontján látható.
Mondhatjuk-e, hogy
másként fogadják a fil-
met a nyugati orszá-
gokban és más konti-
nenseken, mint Közép-
és Kelet-Európában?

210

10_BESZÉLGETÉS_Cseke-HorányiAnna_EnyediIldikó_Layout 1  2018.02.14.  12:17  Page 210



Nem volt ilyen szándékom, sőt! Egyrészt azért ott van Jordán Tamás
is, aki gyermekpszichológusként úgy kerül bele az egész szituáció-
 ba, mint Pilátus a credóba: egy felnőtt nőt kap a nyakába a felnőtt
problémáival — mert ő az egyetlen személy, akiben Mária megbí-
zik. A Tenki Réka által játszott pszichológusnő feladata nagyon más,
mint egy normál pszichológusé: neki kizárólag azt kell kiderítenie,
ki csempészte ki a búgatóport a telepről, hiszen erre kérték fel. Amit
látunk, nem egy terápiás ülés, hanem egy olyan beszélgetés, ahol sok
emberrel leülve, minél rövidebb idő alatt, gyorsan és hatékonyan,
a provokáció módszerével is élve, el kell jutni odáig, hogy kiderül-
jön, ki az, aki instabil a rendszerben. A filmben az epizódszereplők
egyik legfontosabb funkciója az, hogy a velük való ütközésben nyil-
vánulnak meg a főszereplőink, nekik köszönhetően ismerjük meg
jobban őket. A pszichológusnő és Endre beszélgetése egyfajta pár-
bajhelyzet. Endre veszít: alaposan megnézi magának a vele szem-
ben ülő pszichológust, amit a pszichológus nem hagy szó nélkül, és
könnyedén összezavarja a kamaszosan sutává, kiszolgáltatottá és in-
dulatossá váló Endrét. Megtapasztalhatjuk a pszichológusnő sze-
mélyiségének erejét, nyugalmát, szuverenitását. Ez azért is fontos,
mert a második párbajban, Máriával szemben a pszichológus alul-
marad. Ha úgy tetszik, egy friss győztest látunk belépni a ringbe, így
Mária szándéktalan győzelme csak még jobban mutatja Mária
csendes, zárt személyiségének az erejét. Hiába ül szemben egy fel-
szabadult, megélt nőiesség egy nagyon öntudatlan, zárt és fel sem
fedezett nőiességgel, Mária, bár nem is tud róla és végképp nincs is
a szándékában, összezavarja, védtelenné teszi a pszichológust. Ez
a jelenet nagyon fontos eleme volt a filmnek: ez volt az, amit a
castingon minden színésznővel elpróbáltunk. Fontos volt, hogy el
tudjam hinni, hogy ez a sután öltöző, mulya, csöndes nő, aki ott ül
egy ragyogó, kirobbanó nővel szemben, aki ráadásul abszolút
kontroll helyzetben van, mint kérdező és mint szakember, el tudja
bizonytalanítani, meg tudja zavarni ezt a másik embert, anélkül, hogy
akarná. A színésznek ehhez meg kellett éreznie a női főszereplő sze-
mélyiségének intenzitását, azt, amilyen Mária maga. Tulajdonkép-
pen az volt színészileg a legnehezebb feladat, amit végül Borbély Ale-
xandra tudott megvalósítani, hogy ezt a fajta erőt, a személyiség erejét
a nő legsutább pillanatai ban is érezzük, és ne azt lássuk, hogy most
éppen erős, most meg félénk, suta, majd megint erős, hanem a leg-
sérülékenyebb, a legkiszol gáltatottabb pillanatában is jelen legyen
a személyiségének az ereje. Ez ugyanakkor egy szelíd erő, nem va-
lami ellen irányul, hanem egyfajta öntudatlan szuverenitás.

Igen, ez tényleg így van, bár, meg kell mondjam, én mindig így te-
kintettem az állatokra. Az előző filmjeimben az állatok valóban tet-
tek mindig egy gesztust, egy szívességet felénk, mondhatni udva-
riasságból. Rilke csodálatos és pontos leírását adja említett versében
az állati lét totalitásának és tisztaságának. Volt egy filmtervem, köz-

A Testről és lélekről
két főszereplője egy
pszichológus előtt döb-
ben rá, hogy ugyanazt
álmodták, miközben a
pszichológusnő azt
gondolja, csak szóra-
koznak vele. Az előze-
tes beszélgetések so-
rán ráadásul Mária és
Endre is szinte öntu-
datlanul felülkereke-
dik a pszichológuson.
Úgy tűnik, mintha fi-
nom kritikával illetné
a pszichológiát.

A nyolcadik Duinói
elégiában Rilke azt
írja, hogy az élőlények
az emberrel ellentét-
ben a világot közvetle-
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vetlenül Az én XX. századom után: két ember több évezredes párba-
járól szólt a forgatókönyv. Néha a harc, néha a barátság kerekedett
fölül, de a film fő témája összességében a barátság volt. Egy játé-
kos, abszolút nem ezoterikus reinkarnációs történetet írtam, és
ennek során döbbentem rá arra, hogy aki előző életében teszem azt
nyúl volt, abból későbbi élete során talán még lehet ember, de ez
fordítva már egyszerűen nem lehetséges. Írás közben hirtelen hi-
hetetlenül terheltnek — bár kincsekkel is bőségesen terheltnek — és
zsúfoltnak találtam azt a csomagot, amelyet átadott volna annak a
kis állatnak az az ember. Azt éreztem, hogy ha ez megtörténne,
azzal egyszerűen megsemmisítené az ember ezt a kis állatot. Ez egy
nagyon érdekes tapasztalat volt, és többet nem voltam képes ebbe
az irányba folytatni a munkát. Az eredendő bűn kérdését, amelyet
addig én soha nem tudtam megérteni, ott, írás közben teljes mély-
ségében átéltem magamban.

Ennek az előképe Gottfried Keller Hét legendájának egyike. Keller
kora keresztény legendákat dolgozott fel a könyvében, életközeli,
elképesztően bájos történeteket abból az időszakból, amikor még
nem telepedett rá olyan mértékben az egyházi hierarchia a hitgya-
korlásra. Az egyik legenda Szűz Máriáról és egy fiatal apácáról szól,
akit annyira csábít a világ, hogy egyszer, amikor kinéz a zárda ab-
lakán, hirtelen elhatározásból kiugrik az ablakon és elindul, be az
erdőbe. Ott találkozik egy lovaggal, aki elviszi őt a kastélyába. Szül
neki kilenc fiút, felneveli őket, majd, amikor elérkezettnek látja az
időt, sok év múltán, visszatér a kolostorba. Rettenetesen mély bűn-
tudata van, de nem azért, mert férfival volt és gyerekei születtek,
hanem azért, mert mindazt a munkát, amit neki kellett volna elvé-
geznie — ami egy elég alantas munka volt a zárdában —, ráhagyta
a többiekre. Miután megérkezik, vérvörösre pirulva, és beáll a mi-
sére vezető sorba, nagy megdöbbenésére senki nem kérdezi, hogy
hol járt: mintha fel sem tűnt volna senkinek, hogy évekig nem volt
a zárdában. Azután kiderül, hogy amikor ő elment, Szűz Mária be-
lépett a helyére, takarított, pucolta a krumplit, és mindent elvég-
zett helyette.

Igen, itt az úgynevezett mindennapi élet fogható fel egy nagyon
erős absztrakcióként. Azért, hogy együtt tudjunk élni egymással,
ki kell találnunk valamiféle absztrakt szabályrendszert. Ha beljebb
és lejjebb ereszkedünk önmagunkba, akkor nagyon sok minden,
ami elválaszt minket és fragmentálttá teszi az életünket, hirtelen el-
tűnik a horizontról. Felerősödnek azok a szempontok, amelyek ösz-
szekötnek minket, ahol egyek vagyunk. Furcsán hangzik, de ezt
szerettem volna valahogy a marhavágóhídon is érzékeltetni. Mária
a lelkét nagyon egyszerű, elemi, fizikai, taktilis élményeken ke-
resztül próbálja megnyitni. Ahogy Szent Pál mondja, a test a lélek
temploma, az egyikhez a másikon keresztül vezet az út.

nül, a maga teljességé-
ben érzékelik. Előző
filmjeiben az állatok
vagy zenei kísérettel
jelentek meg, vagy em-
beri nyelven beszéltek.
A Testről és lélek ről -
ben az álombéli szar-
vasok a filmkockákon
teljesen valóságosak, és
csak a természet zöre-
jeit halljuk körülöttük.
Mintha az állatvilág-
hoz most inkább Rilke
felől közelített volna.

A második játékfilmjé-
ben, a Bűvös vadász-
ban is szerepel egy
nyúl, aki az őt üldöző
kutyák elől menekül.
A Mária-kegyhely ek-
kor megelevenedik,
Szűz Mária előlép a
festményből és elrejti
a képbe a kisállatot.

Legújabb filmjében a
férfit és a nőt egy
olyan álom köti össze,
amelyben emberfölöt-
ti érzékenység, már-
már természetfeletti
erő tükröződik. A film-
ben mégsem az álom,
hanem a férfi és a nő
világa van elemelve a
valóságtól.
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Inkább az utóbbi. A másik ember az impulzus. A vágy a másik ember
felé irányul, de ennek érdekében ennek az egész útnak, amelyet meg-
tesz például Mária — neki a zártsága miatt még nagyobb utat kell
megtennie — tulajdonképpen mellékes ajándéka, hogy megismeri a
világot úgy, ahogy addig nem ismerte. Valószínűleg nem is merte
volna soha megtapasztalni, hogy milyen érzés például a fűben fe-
küdni. Máig emlékszem, amikor éppen elkezdett mászni a kislányom,
a tanyánkon voltunk Jászberény mellett. Leterítettünk neki egy taka-
rót a fűbe, és amikor a takaró végére ért, egyszer csak megállt a szé-
lén, és elkezdte óvatosan, egyenként megnézni a fűszálakat; csak
nézte, mi ez az egész itt körülötte, miféle bolygóra is került ő valójá-
ban. A fiammal, aki a második gyermekünk, ugyanezt tettük, amikor
megtanult mászni, ő azonban nekilendült és elkezdte habzsolni ezt
az új világot a füves talajon. Hogy mennyire mások vagyunk, nemtől
függetlenül, és mennyire sokféleképp barátkozunk meg a bennünket
körülvevő világgal, az már gyermekkorunkban látszik.

Igen, létezhet. Van egy csodálatos, Lázár című verse Nemes Nagy
Ágnesnek, ahol a legutolsó verssorban ez áll: „Mert feltámadni épp -
olyan nehéz.” Máig emlékszem egy döbbenetes mondatra, amely
egy Ken Loach-filmben hangzott el: egy ötven-hatvan év közötti nő
mondja valakinek, hogy „ezen és ezen a napon, ebben az évben hal-
tam meg”. Meg lehet úgy is halni, hogy az ember fizikailag él to-
vább, itt van köztünk — abból lesz aztán a feltámadás. Nem újjá-
születésről van itt szó, mert Simon nem tiszta lappal és nem a
nulláról indul. Az újjászületésben az a szomorú, és az a könnyebb-
ség is, hogy az ember azt az egész nagy csomagot, ami az addigi
élete volt, nem viszi tovább, mert nem emlékszik rá. Én azt látom,
hogy soha, még nyolcvan fölött sem késő egyszer csak elengedni
bizonyos görcsöket, és nyitni, beengedni rengeteg mindent, amit az
ember előtte nem tudott. Nem vagyunk képesek arra a fajta totális
jelenlétre, amelyre Rilke szerint az állatok képesek, de legalább egy
picit belekóstolunk abba, és megérezzük, milyen nagy ajándék az,
hogy egyáltalán itt vagyunk. Van a filmben egy nyilatkozat, ame-
lyet a kis fekete rendőr lobogtat, ezen az szerepel, hogy a mágus
azzal a feltétellel vállalta a párbajt, hogy ha veszít, akkor a testét nem
mozdítják el onnan, ezért történik meg a visszatemetése, mi után lát-
ják az emberek, hogy Simon tényleg meghalt. Ahhoz, hogy feltá-
madjon az ember, ahhoz előbb tényleg meg kell halni. Amit Péter
csinál, amire vállalkozik, az pedig valójában egy bűvésztrükk:
három napig életben maradni a föld alatt.

Igen, ez volt a szándékom. Hogy a sok kis keresztény szekta közül
melyik lett végül a befutó, az egy nagyon érdekes kérdés. Van a ke-
resztény egyházak logisztikájában, szervezeti rendszerében egy-
fajta kíméletlen racionalitás (hasonlóan más világvallásokhoz): az
egyháznak mint vallási intézménynek nagyon kemény döntéseket

Egy test lelkéről van
inkább szó, egy belső
metamorfózisról, vagy
inkább a másik lelkén
keresztül vezet saját
magunkhoz az út a
filmben?

A Testről és lélek -
rőlben a férfi és a nő
mondhatni feltámaszt-
ja egymást, a Simon
mágusban pedig konk-
rét feltámadás-történe-
tet látunk. Simon má-
gus látszólag elveszti a
párbajt, meghal, de
nem veszik ki a gödör-
ből, hanem visszaás-
sák, majd, mint a film
utolsó képkockája su-
gallja, újra életre kel.
Feltámadásról vagy in-
kább újjászületésről
van itt szó? Létezhet-e
egyáltalán olyan, hogy
valaki, mint a filmben
a mágus, önmagát tá-
masztja fel?

Simon jelleme sok te-
kintetben a bibliai Pé-
terhez hasonlít, a szen-
zációhajhász filmbeli
Péter viszont mintha
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kellett meghoznia, olyanokat, amelyeknek a jézusi tanításokhoz
nem sok köze van, vagy épp ellentétesek velük, de ez tette lehe-
tővé, hogy elterjedjen, és ennyire kompetens módon tudja tovább -
adni ezeket az értékeket. Elég sok időt töltöttem el annak idején
azzal, hogy próbáltam minél többet megtudni arról, hogy ez vajon
hogy történhetett, és mit nyertünk, mit veszítettünk ezáltal. A ke-
reszténység az egyházi szervezet működési elvei miatt egy folya-
matos skizofrén állapotot vállalt fel azzal, hogy sikeres lett. Az én
szememben a kereszténység eredeti üzenete a lehető legszebb üze-
net. Szent Péter nagyon praktikus módon egy olyan intézményi és
hierarchikus rendszert állított fel, amely hihetetlenül hatékony volt,
de hogy miként lehet egy ilyen szép és radikálisan lázadó üzenetet
ilyen intézményesített módon továbbvinni, az számomra kérdés.

A Bibliában is Péter győz a párbajban, a filmben is azt konsta-
tálja a külvilág, hogy Péter véghezvitte, amit vállalt, Simon pedig
belehalt. Simon mágus a források szerint egyébként valóban meg-
halt a párbaj után nem sokkal, mintegy belátva, hogy kudarcot val-
lott. A filmbeli Simon mágus képes volt a külvilág felé vállalni a ku-
darcot. Fontos volt nekem, hogy mi, nézők, vele maradjunk, és az,
ami a riporterek távozása után történik, közös titka legyen Simon-
nak és a nézőknek. A kudarc vállalásának ténye számomra nagyon
lényeges eleme volt a Simon mágusnak, miközben egy olyan erejű
karaktert igyekeztem felépíteni — ehhez szükség volt Andorai
Péter fantasztikus színészi jelenlétére —, aki nem csinál csodákat,
mégis úgy tekintünk rá, mint egy mágusra. Elveszíti a párbajt, de
mégis vele vagyunk, és nem Péterrel: ez folyamatos próbatétele volt
a mágust játszó Andorai Péter személyiségének, színészi erejének.
Általában a rendező igyekszik mindent alápakolni a hősének, amit
csak tud, amivel segít az ő kisugárzásának, mi viszont itt folyama-
tosan terheket pakoltunk a vállára, gyarló, esendő, távolról sem
hősi helyzetekben mutattuk: Simon az utcán pénzt koldul, vagy
éppen megszámolja az előre, készpénzben kért fizetését, amelyet a
bűntény megoldására kapott. A bibliai Simonban is volt jó néhány
vásári elem, ami egy picit benne van Simon filmbeli foglalkozásá-
ban is. Felhívják, és ő megy megoldani a helyzeteket, lényegében
ebből él: haknizásból. Máig emlékszem, már Andorai Péter is meg-
riadt, hogy nem lesz-e az sok, ha leül koldulni az utcán. De inkább
olyan apróságokkal egészítettük ki a jelenetet, hogy a zsebkendő,
amelyre a mágus várja az aprót, szépen vasalt zsebkendő, az ösz-
szegyűjtött pénz után pedig fogja magát, és egyszerűen leint egy
taxit. Annyira bíztam Andorai Péter színészi erejében, hogy folya-
matosan csak tettük rá a súlyokat, az ellenkezőjét csináltuk, amit
általában egy hőssel csinál egy filmes.

Van az orosz színésziskolában valami nagyon izgalmas, ami egyben
nagyon kockázatos is. A színészek minősége, akár Amerikáról, akár
Oroszországról beszélünk, ugyanolyan, de az orosz színészek jelen

a bibliai Simon má-
gus hoz volna közelebb.
A filmben Simon má-
gus inkább tűnik keresz -
ténynek, mint gnoszti-
kusnak: alázatossága,
ugyanakkor magabiz-
tossága alapján, ahogy
feltámad a harmadik
napon, és ahogy meg-
remeg a föld, inkább jé-
 zusi alaknak gondol-
hatjuk.

Két, Tarkovszkij film-
jeiből jól ismert szí-
nésszel dolgozott együtt
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mernek lenni a filmben, nem kell őket akcióba helyezni ahhoz, hogy
a vásznon valamit jelentsen a létük. Tudom, hogy erre elvileg más
színészek is képesek lennének, de valamilyen módon ez le van tiltva
bennük. Az én XX. századomban és a Bűvös vadászban is ilyen jelen-
léttel bíró szereplőkre volt szükségem, és bár nagyon sok jelentkező
volt erre a szerepre, az ember, ha lehetősége van rá, a legerősebb, a
legvarázslatosabb színészt szeretné megszerezni. Alexander Kaj -
danovszkij, aki Tarkovszkijnál többek között magát a Stalkert alakí-
totta, nem egyszerűen egy csodálatos színész volt — fantasztikus volt
egyébként vele dolgozni —, de nagyon jó barát is lett. Kevesen tud-
ják, hogy rendezett két játékfilmet is, és készülőben volt egy har-
madik is, amikor negyvenkilenc éves korában váratlanul meghalt.
Nagyon-nagyon erős tehetség volt, és egy nagyon varázslatos sze-
mélyiség. Oleg Jankovszkij klasszikusabb értelemben vett színész
volt, egy hihetetlenül nagyvonalú, elképesztő nagy tudású ember,
sokat lehetett tőle tanulni, de Kajdanovszkij volt az, aki különösen
közel állt hozzám, és nagyon kétségbeejtő volt hallani, hogy bár
tudta, hogy ugyanennyi idős korában halt meg az édesapja ugyan -
ebben a betegségben, halogatta a szívoperációt, amit végül már nem
tudtak elvégezni rajta. Tudatosan el akarta kerülni ugyan a bajt, de ez
a tudatosság valójában csak egy moharéteg volt a tudattalan nagy
szikláján — azt gondolom, nem véletlen, hogy halogatta a műtétet.

Maga Tarkovszkij mostanában kezd igazán közelebb kerülni hoz-
zám. Szinte kötelezően, lánglelkű kamaszként, majd a húszas éveim
elején éjjel-nappal Tolsztojt meg Dosztojevszkijt olvastam. Jó néhány
Dosztojevszkij-regényből egész passzusokat tudtam fejből. Később
eltávolodtam ettől a fajta gigantikus látomás-megközelítéstől, ezért,
a tehetségnek járó csodálaton túl zárt maradtam Tarkovszkij felé.
Mostanra jobban látom a munkái mögött az esendő, a küszködő, a
kereső embert, ami végtelenül szíven ütő. Elképesztő bátorságán és
tehetségén túl tulajdonképpen ezeken keresztül, mint ember került
hozzám nagyon közel Tarkovszkij, és mostanra tudott igazán felme-
legedni a szívem iránta. Ehhez kapcsolódó élmény Tolsztoj Szergij
atyája, ami nekem meghatározóan fontos volt szintén a húszas éve-
imben, és ez a hatás egészen a mai napig meg is maradt. Lényegében
folyamatos próbálkozások és kudarcok története ez a kisregény,
amely nekem nagyon vonzó terület. A mű azt mutatja be, milyen bor-
zasztóan nehéz valóban alázatosnak lenni. A Testről és lélekrőlben na-
gyon igyekeztünk Herbai Máté operatőrrel úgy pontosak lenni, hogy
közben szerények maradjunk. Számomra egy kicsit olyan a lélek,
mint egy parafadugó, amely próbál lesüllyedni a víz mélyére, de
mindig felugrik, és a felszínen táncol. Mi megpróbáltunk ebben a
munkában „lent maradni”, amennyire csak lehet.

Az egyik medál egy indián ékszer, amelyet édesanyám hozott egy
indián rezervátumból. Ha viselem, úgy érzem, mindig velem van
az anyukám, aki egyébként él, és nagyon jól van. Belőle és az apám-

első két játékfilmjében,
2017 novemberében
pedig ön nyitotta meg
a Tarkovszkij: Emlé-
kek tükre című kiállí-
tást a Műcsarnokban.
Miért pont őket válasz -
totta filmjei szereplőjé-
vé? Mennyire érzi ma-
gát közel Tarkovszkij
világához, szemléle-
 téhez?

Akár a díjátadókon,
akár egyszerű hétköz-
napokon látjuk, észre-
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ból vagyok összegyúrva, és bár sokkal nyilvánvalóbb az, amit az
apukámtól örököltem, anyukám csöndes értékei nélkül én egyik fil-
memet sem tudtam volna megcsinálni. Nagyon fontos az a fajta fi-
gyelem az életben, ahogyan ő létezik: érdekes, hogy bárhol megje-
lenik, az állatok is azonnal felismerik benne a partnert. Egészen
elképesztő történeteket tudnék erről mesélni. A másik medál törté-
nete a Simon mágus című filmemhez kapcsolódik. A film elkészítése
után életemben először belezuhantam egy depresszióba. Nagyon
személyes volt a film, nagyon sok mindent beletettem, és valahogy
ez lett a következménye. Mentem végig egyszer a Király utcán, ke-
serű és üres volt minden, amikor megállított egy férfi, azóta sem
tudom, hogy ki volt, és a kezembe nyomta ezt a tibeti pénzérmét.
Azt mondta, hogy ezt az érmét a Simon mágus miatt adja nekem,
majd továbbment. Nagyon jókor jött, és nagyon jól esett, különö-
sen az, hogy ezt egyszerűen odaadta nekem, majd minden kérdés
vagy magyarázkodás nélkül továbbment. Már nagyon-nagyon
kopik, remélem, még egy ideig tartja magát.

Párhuzamosan történik most minden. Ősszel minden európai or-
szágban bemutatták a Testről és lélekrőlt, és lassan a világ többi ré-
szén is megtörténnek a bemutatók. Kilencvenegy országba adtuk el
a filmet, ez kilencvenegy moziplakáttal, trailerrel, bemutatókkal, in-
terjúkkal jár együtt — kemény munka, amivel, úgy érzem, tartozom
a forgalmazóknak, akik pénzt és szintén sok szeretetteljes munkát
tettek bele abba, hogy a saját területükön bemutassák a filmet. A fel -
adatokat és a részvételt természetesen felosztottuk egymás között
a színészekkel és a producerekkel. Meg kell mondjam, végtelenül
hálás vagyok azoknak a forgalmazóknak, akik ilyen szerzői fil-
mekkel foglalkoznak. Nem egyszerűen csak az éppen soron lévő,
mindenki más által megvett filmet vetítik a plázamozikban, hanem
rengeteg munkát, gondolkodást és szeretetet fordítanak arra, hogy
az úgynevezett szerzői filmek is eljussanak a nézőkig. Ahova lehet
és fizikailag bírok, elmegyek, bár nagyon-nagyon kimerítő hat–
nyolc interjút adni egy nap, közben nem kiégni, és valóban egy
igazi dialógust fölépíteni. Ilyen volt ez az ősz, nagyon-nagyon sű-
rűre sikeredett, most már azért talán csendesebb lesz. Koreában ott
voltam a bemutató előtt egy sajtó-„junketen” (akármennyire nem
szeretem ezt a szót, nem tudok rá pontosabb magyar kifejezést),
Hong Kongban is; Tajvanra már nem tudtam elmenni, ott ezt tele-
foninterjúkkal oldottuk meg, a többi távol-keleti megjelenés janu-
árban indult el. Közben pedig nagy erőkkel dolgozunk A feleségem
történetén, a mai napon például hajnali három órakor még pályá-
zati anyagot készítettünk, a grafikus szegény közben kórházba ke-
rült, onnan fejezte be a munkát, hősiesen, mert ma volt a határidő.
Ez most egy nagyon szép időszak.

vehető a nyakában egy
lánc két medállal. Meg
szabad kérdeznem, mi-
lyen jelentősége van
ennek az életében?

Az utóbbi időszakban
nagyon elfoglalt. Ez a
Testről és lélekről
utóéletének, nagyon
sikeres fogadtatásának
vagy már az újabb
filmnek köszönhető?
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