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Pentelényi László

	 Fehér	György	arcképe

„Légy igényes. Ne törődj senkivel.
Befelé figyelj a makulátlan, belső lobogásra.
[…]
Légy megértő és türelmes, megalkuvó soha.”1

(Parancs János)

Fehér Györgyről eddig nem készült monográfia, pedig Báron György találóan 
fogalmazta meg: a mai magyar modern film jelentős része Fehér „sáljából bújt 
elő”.2 Forgách András 2002-ben – a Magyar Televízió Fehér-retrospektívjének 
az apropóján – Fehérről írt tanulmányát így kezdi: „Fehér György művészeté-
nek alig van irodalma. Úgy értem, kritikai. Nem születtek róla átfogó tanulmá-
nyok, nem születtek alapvető esztétikai elemzések munkáiról.”3 Sőt nemcsak 
irodalma nincs, hivatkozásként4 is ritkán bukkan fel a neve, s akkor is inkább a 
személyisége kapcsán. 2012-ben a Magyar Művészeti Akadémia megszavazta 
azt az 53 magyar filmet, amely – véleményük szerint – alapjában meghatá-
rozza a magyar filmművészetet. 2015-ben kötet formájában is megjelentették 
a válogatást (53 magyar film – Hyppolittól a Sátántangóig címmel) „iránymu-
tatóul iskolák, filmklubok és a magyar filmbarátok” számára. Ebben a listában 
Fehér György neve nem szerepel, a Szürkület innen is kimaradt, még a Sá-
tántangó kapcsán sem került említésre, pedig a film létrehozásában való köz-
reműködéséért Fehér 1994-ben a Brüsszeli Nemzetközi Filmfesztiválon „Az év 
producere”-elismerésben is részesült. Külön érdekesség viszont, hogy az egy 
évvel korábban megjelent Katona és kora című színháztörténeti kötetről szóló 
kritikában Kovács Dezső a könyv politikatörténeti dimenziójának elemzése-
kor – a korszak magyar filmkánonjának alapfilmjei mellett – a Fehér-életműre 
történő utalásokat is hiányolja. A rendszerváltozás előtti korszak „valódi ar-
culata, brutális intimitása s igazi politikatörténete” – írja kritikájában Kovács 
– „Bódy Gábor filmjeiből, Gothár Péter Megáll az időjéből (1982), Jeles András 
A kis Valentinójából (1979) és Fehér György munkáiból”5 rajzolható meg.

1 Parancs János, Sivatagi följegyzések, Magvető, Bp, 1985, 81.
2 Muhi Zsófia, Fehér sáljából bújtak elő, prae.hu, 2012.03.01. 
http://www.prae.hu/article/4682-feher-saljabol-bujtak-elo
3 Forgách András, Könyörtelenül szelíd szenvedély, Filmvilág, 2002/2, 4.
4 Például Margitházi Beja, Az arc mozija – Közelkép és filmstílus (Koinónia, Kolozsvár, 
2008.) című kötetében meg sem említi a nevét, pedig a téma egyenesen Fehérért kiált.
5 Kovács Dezső, Texus, kontexus, Színház, 2015/12, 44-45.
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 Györffy Miklós 2004-es A láthatatlanság képei című Fehér György-tanul-
mányának elején írja: „Utolsó műveit, két nagyjátékfilmjét és a pályája első 
és nagyobbik felében készített tévéfilmjeit valamelyik filmforgalmazó cég és 
a Magyar Televízió archívumának mélyén őrzik. Sem közgyűjteményben nem 
tekinthetők meg, sem kereskedelmi forgalomban nincsenek.”6 A helyzet azóta 
sem változott. Fehér filmjei máig kiadatlanul7 hevernek a Médiaszolgáltatás-
támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA), valamint a Magyar Nemzeti Filmar-
chívum polcain, film- és színházterveit pedig levéltárak őrzik rendszerezetle-
nül, így életműve egyfajta „romantikus nosztalgiaként” maradt ránk, hiszen 
a nagyközönség számára nem hozzáférhető. Majd kicsit később Györffy még 
hozzáteszi: „Filmrendezőnek nálunk csak az számít, aki játékfilmet rendez, 
lehetőleg saját forgatókönyvéből.”8 Ennek okán a rendező két nagyjátékfilm-
jének szenteli tanulmányát, pedig már 1978-ban – nem sokkal Fehér György 
rendezői pályakezdése után – Nánay István televízióművészeti tanulmánykö-
tetének Fehérről szóló fejezetét így kezdi: „Fehér György fiatal rendező, alig 
néhány darab áll a háta mögött, mégis ez a pár mű a tévéesztétikai látásmód 
bővülését, a tévédrámák újfajta művészi megközelítését eredményezte.”9

 „Nem azt mondom – írja Forgách András –, hogy nem írtak munkáiról 
pontos és lelkes jegyzeteket vagy kritikákat, azt sem hogy ne vált volna foga-
lommá Fehér neve (ez a fogalom időnként a virtuozitást, időnként a megvaló-
síthatatlannak tetsző tökéletességvágyat fedi le, a lehetetlen projektek utáni 
mohó kalandvágyat, az évekig elnyúló legendás forgatások akrobatamutatvá-
nyait, valamint a kínosan precíz előkészítést és megvalósítást, na meg azokat 
a világító arcközeliket, és úgymond az egész tévés irodalmi műfaj megújítá-
sát), hanem azt mondom, hogy senki	sem	kísérelte	meg	átfogó	tanul-
mány	keretében	feltérképezni10,	nem	szedte	senki	időrendbe,	honnan	
hová	és	miként	jutott	el [kiemelés – P. L.] – amikor éppen csinál valamit, 
akkor viszont jó páran rácsodálkoznak. Mintha Fehér a saját maga elemzését 
adná filmjeiben, és ezáltal tenne fölöslegessé minden további boncolást.”11   
 Baránszky-Jób László esztéta szerint a kritikus, az értelmező csak meg-
zavarhatja hangjával azt „a csendet, amelyet minden műalkotás megkövetel. 
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6 Magyar filmrendezőportrék, szerk. Zalán Vince, Osiris, Bp, 2004, 113.
7 A történelmi hitelességhez hozzá tartozik, hogy a VHS-szalagok korszakában (a MOKÉP, 
a Televideo, valamint az MTV forgalmazásában) több, 1985 előtti Fehér-alkotás is megje-
lent, sőt 1992-ben még a Szürkület is! (Marton Mária, Videotéka, Új Magyarország, 1992. 
április 22, 19.) Szórványos példányai könyvtárakban és videotékákban talán még mind a 
mai napig megtalálhatók. A DVD-korszakában azonban csak a III. Richárd és a Cseh Tamás 
énekel című filmek jelentek meg, valamint az Üvöltés és a Légy ostoba Hobó-előadóestek 
érhetőek el a Látnokok, költők, csavargók (EMI, 2010) című Hobó-kötet DVD-mellékletén.
8 i.m. Magyar filmrendezőportrék, 115.
9 Nánay István, Magyar televízióművészet 1957-1977, MTV, Bp, 1978, 133.
10 Forgách i.m., 7.
11 Forgách i.m., 4.
12 Baránszky-Jób László, A művészi érték világa, Magvető, Bp, 1987, 45.
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Mulatságosan okoskodik, merev szabályokat emleget ott, ahol a nemvárt, a 
friss, az egyéni az ajándék.”12

 Fehér György filmjei „maguk is elemzések – folytatja Forgách –, analízi-
sek, szétbontások; folyamatuk apró, néha szinte észrevehetetlen lépésekből 
összerótt előrehaladás; a lassú, szándékoltan lassú lépteket jelzi a forma, és 
ráadásul közben fel is oldja a maga markáns jelenlétével az előrehaladást: 
megállítja az időt. Mintha Fehér mindig ugyanazt a filmet forgatná, amelyik-
ben mindig van egy olyan pillanat, amikor az idő megáll (az elemzés során ide 
jut el). Fehérnek talán éppen ezért sorsa a fekete-fehér (vagy szürke) film, 
nem nagyon választhat mást, ha meg akar nyilvánulni, mert – ez derül ki 
filmjeit nézve – nem annyira a mese, mint inkább a mese mikéntje, mögöttes 
világa izgatja módfelett, sőt, valamilyen köztes szféra, amiről csupán sejte-
ni vél valamit. […] Erősen redukálnia kell a világot, hogy reprodukálni tudja, 
hogy elmondhassa érzékeny megfigyeléseit. Szinte végtelenül osztódnak ezek 
az érzékelések, a legkisebb rezdülésnek is jelentése, jelentősége lesz. Innen 
a kicsinyítés érzete: hogy a nagy dolgokból kicsinyek lesznek, a nagy dráma 
belesüpped a hétköznapokba – de mert összenyitja ezt a kétféle világot, a 
nagyot meg a kicsit, egyfajta ozmózisként a szüremlő tudás visszafelé is mű-
ködik: a hétköznapiból valami különleges lesz, de nem ünnepi, nem rítus, nem 
mítosz, hanem valami más: tiszta kép – beleoldódik a képiségbe. (Ehhez cél-
szerű az időt is megállítani.)”13 Ezzel Forgách Fehér ürügyén a transzcendentá-
lis stílus definícióját adja meg. „Két nagyjátékfilmjében határozottan döntött 
a fekete-fehér, a két szín, az igen és a nem, valamint az árnyalatok, a szürkék 
mellett; az egyiknek még a címe is erre utal, Szürkület, azaz olyan napszak, 
mely lehet reggel vagy lehet este, vagy lehet délután is, átmeneti idő, komor, 
borongós hangulatok és fényviszonyok hazája, amikor a gondolat nehezen 
kapaszkodik meg valami szilárdban, valami véglegesben.”14 Az adaptált mű 
eredeti címét megváltoztató, saját maga választotta filmcímei (pl. Kirakat, 
Csend, Öregek, Kitörés, Megnyitás, A bosszú, Arc, Lavina, A kegyelem órája, 
Arcok és Harcok, Emlékfilm, Régi film, Forgatókönyv, Utak, Szürkület vagy 
Szenvedély) mindig végtelenül egyszerűek és hétköznapiak. Szinte már ebből 
a néhány szóból – esetleg még a négy el nem készült, legfontosabb adaptá-
ciótervét (A 6-os számú kórterem, A per, Bűn és bűnhődés, Téves kapcsolás) 
is hozzátéve – leírható lenne életműve.
 József Attilától tudható, hogy „a forma szemléletileg folyó tevékenység”15, 
tehát minden nyilatkozatnál, magyarázkodásnál, elméleti állásfoglalásnál mé-
lyebben jellemzi az alkotót magát. Fehér György a magyar filmnyelv egyik 
utolsó megújítója volt, két nagyjátékfilmje kétséget kizáróan filmtörténeti for-
dulatot jelentett. A magyar filmtörténet máig ható vesztesége, hogy életműve
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13 Forgách, i.m.
14 Forgách, i.m.
15 József Attila, Irodalom és szocializmus, Kossuth, Bp, 1967, 94-129.
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a kádári konszolidáció árnyékában – megalkuvást nem ismerő emberi és mű-
vészi következetessége okán – nem teljesedhetett ki. A mindössze két nagy-
játékfilmből és néhány tévéjátékból, rövid- és portréfilmből álló életmű szinte 
valamennyi filmkockája több nemzedék számára szolgált, szolgálhat mintául. 
Fehér halála után a Színház- és Filmművészeti Egyetemen rendezői osztályát 
átvevő Szász János A hentes, a kurva és a félszemű (2017) című filmjének 
bemutatása kapcsán így nyilatkozott: „Fehér György művészete engem min-
dig inspirál, nagyon fontos rendező volt ő a magyar filmtörténetben, és fájóan 
keveset beszélnek róla.”16

 Kovács András Bálint Tarr Béla filmjeit elemző kötetében a következőt 
jegyzi meg: „A színészek arca ugyanolyan fontos Tarr számára, mint a tájkép. 
Ezért térnek vissza ugyanazok a színészek a filmjeiben. Kifejező arcokat keres, 
nem realista színészi játékot. Szereplőinek arca bizonyos múltat, egy bizonyos 
egzisztenciális helyzetet kell, hogy kifejezzen valódi színészi játék nélkül.”17 
Elképzelhető, hogy pontosan ezt tanulta meg Tarr Béla Fehér Györgytől, hi-
szen a később emblematikussá vált úgynevezett tarr-i színészarcokat (mint 
például Derzsi János, Lénárt István, Pauer Gyula vagy Székely B. Miklós) Fe-
hér fedezte fel. „Az ember minden energiája az arcon sűrűsödik össze, és ez 
az egybecsomósodott érzelmi töltet mintha képes lenne rá, hogy megállítsa 
az időt. A lassan mozduló totálok és a beállításokban ezáltal roppant súlyra 
szert tevő tárgyak (például a Szenvedély láncos csörlője) előbb lefékezik az 
idő múlását, amelyet e totálok közé ékelt nagyközelik akasztanak meg, mere-
vítenek ki teljesen. Az óriásivá nagyított arc betölti a vásznat, eltűnnek a tér 
dimenziói, és az arcmozgások mint temporális momentumok dacára eltűnik 
az idő is – marad a csupasz, fátyoltalan arc a maga szingularitásában.”18 – írja 
Gellai Tamás. Nemes Jeles László19 pedig a Saul fia (2015) című filmjének be-
mutatója kapcsán nyilatkozta azt, hogy Tarr Bélától leste el a titkokat, „tőle 
tanultam meg milyen fontosak az arcok a filmen.”20 Nemes egy külföldi film-
magazinnak adott interjújában Fehért nevezte kedvenc magyar filmrendező-
jének: „Fehér György, aki Tarr Béla mentora volt. Annak ellenére, hogy Tarr 
Béla munkásságának középpontjában állt – és jelentős hatással volt a nyolc-
vanas évekbeli tarr-i stílusváltásra –, mindvégig az árnyékban maradt. Csak 
két nagyjátékfilmet készített: Szürkület és Szenvedély. Hihetetlen filmek, re-
mekművek!”21 Egy blogbejegyzőt a Saul fia emlékezteti Fehér III. Richárdjára, 
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16  Csiger Ádám, Vidéken nincs sok alternatíva, magyar.film.hu, 2018.01.25. https://www.
magyar.film.hu/filmhu/magazin/szasz-janos-videken-nincs-sok-alternativa.html
17 Kovács András Bálint, A kör bezárul, XXI. Század, Bp, 2013, 36.
18 Gellai Tamás, Fehér György filmművészete (szakdolgozat), ELTE-BTK, Bp, 2010, 31.
19 „[…] talán nem véletlen, hogy Nemes Jeles László Tarr Bélánál, Tarr pedig Jancsó Miklós-
nál volt asszisztens (és Mundruczó Kornél Tarrhoz fűződő kapcsolata, illetve Fehér György 
Jancsóhoz és Tarrhoz fűződő kapcsolata is ide tartozik, de ez egy másik dolgozat témája 
lehetne).” Erdély Mátyás, A Saul fia operatőri munkája, SZFE, Bp, 2018, 8.
20 Csákvári Géza, Tarolt a Saul fia, Népszabadság, 2016. január 30, 12.
21 Shevaun Mizrahi, Hell on Earth, https://filmmakermagazine.com/96169-hell-on-earth
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„ott is elkezdte az ember érezni, hogy ő Richárd. Olyan sokáig volt rajta a 
kamera Haumann arcán, Isten bizony még most is magam előtt látom.”22 
Nemes korábbi, Türelem (2007) című rövidfilmjének szinopszisa meg is fo-
galmazta ezt: „egy arc rezzenései tíz percen keresztül.” Legutóbbi, Napszállta 
(Sunset, 2018) című filmje kapcsán pedig – a főszereplő (Jakab Juli) közeli 
képeken keresztüli bemutatása („az arc szakadatlan követése jelenetről jele-
netre, helyszínről helyszínre”23) miatt – már egyenesen alkotói stílussá érlelt 
képalkotási módszerrről beszélnek. Érdekes ehhez hozzátenni Kovács András 
Bálint a Sorstalanság (2005) kapcsán tett nyilatkozatát: „ennek a történetnek 
az adekvát képiségét nagyjából ott tudnám elképzelni, ahol Fehér György a 
Szenvedélyt készítette.”24

 Fehérnek az arc iránti szokatlanul erős érdeklődése a dokumentumfil-
mes formákkal kapcsolatos vonzalmából ered, hiszen legjobb filmjének, első 
önálló rendezését az Öregek (1969) című vizsgafilmjét, valamint A Lusitania 
elsüllyesztése (1980-85) című dokumentumfilm-sorozatát tartja. 1974-ben, a 
Főiskola befejezése után is ebbe az irányba indult el, hiszen dél-bánáti szé-
kely falvakban – többek között Hertelendyfalván – forgatott hagyományőr-
ző dokumentumfilmeket. Erről az időszakról Radó Gyula filmrendező osztott 
meg egy emléktöredéket: „Fehér György Jugoszláviában egy temetésen for-
gatott. Kezében a kamera. A minél jobb felvétel, kameraszög érdekében a 
még üres sírgödörbe huppant. A televíziótól kellett kijönni, hogy meg ne lin-
cseljék…” Kartag Nándor a jugoszláviai magyar televíziózás történetéről szóló 
kötetének Együttműködés a Magyar Televízióval című fejezetében pedig így 
emlékszik vissza: „Később Fehér György szerkesztő töltött hosszabb időt Új-
vidéken, és több hagyományőrző, néprajzi témájú filmet készített itteni for-
gatócsoporttal.”25 Kartag személyes közlése szerint a leforgatott anyagokat 
Fehér már a Magyar Televízióban vágta meg. Gál László költő megerősíti ezt: 
„a felvételezett anyagot jelenleg Pesten szerelik, Fehér György rendező fel-
ügyeletével. Az elképzelés egyébként az, hogy az újvidéki és a pesti televí-
zió egyidejűleg mutatná be a mintegy háromnegyed órás rövidfilmet, elő-
reláthatólag május elején.”26 Az említett Gál László-portréfilmet, s a többi 
filmet sem sikerült megtalálnom. A bemutatókról sem találtam információt, 
a Magyar Szó egyik 1978-as számában a Gál-interjú bemutatását ígérik.27 
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22 https://m.magyarnarancs.hu/film2/nemes-jeles-a-new-york-times-ban-kommentalja-a-
saul-fia-egyik-jelenetet-97989
23 Bojár Iván András, Sorsba írt kód – Rajk László, epiteszforum.hu, 2018.07.25. https://
epiteszforum.hu/sorsba-irt-kod-rajk-laszlo
24 „A film tanulsága: nem feledkezhetünk meg a holokauszt rémtetteiről”, Népszava, 2005. 
február 12, 2.
25 Kartag Nándor, 35 éve együtt – A jugoszláviai magyar televíziózás története, Forum – 
Családi kör, Újvidék, 2003, 220.
26 Vukovics Géza, Három ürügy - Látogatóban Gál Lászlónál, Magyar Szó, 1974. április 7, 14.
27 P. Keczeli Klára, Vajdasági íróportrék - az el nem kötelezettek költészeti antológiája, 
Magyar Szó, 1978. március 5, 22.
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Mindezt azért fontos megemlíteni, mert – véleményem szerint – Fehér doku-
mentumfilmes, portréfilmes érdeklődése párhuzamba állítható Szőts István 
filmművészeti gondolkodásmódjával.
 Ugyancsak 1974-ben a Magyar Televízió stúdiójában Fehér György a 75 
éve született Ernest Hemingway-re emlékezett. Az író Vándorünnep című kö-
tete nyomán készített 32 perces produkció azonban – az évforduló dacára – 
csak 1976. július 8-án kerülhetett a képernyőre (Vándorünnep – Emlékezés 
Hemingway-re címmel). A „késleltetés” sok más munkájára is rányomta bé-
lyegét, többek között a József Attila kortársai című dokumentumfilm-soroza-
tára. (Utolsó nagyjátékfilmjének, a Szenvedélynek kópiái nem érkeztek meg 
Pécsre.28) Ezt az alkotói létbizonytalanságot fogalmazza meg e tévéfilmben a 
következő strófa hangsúlyozásával, amelyet az eredeti utolsó versszak helyett 
ismételt meg:

„Azt teszik,
mivélünk azt teszik,
ugye,
amit akarnak.”29 

A forgatókönyv írói, szerzői, s Ernest Hemingway szövegei mellett Fehér itt 
használt először József Attila-idézeteket. A stáblistán Bereményi Géza neve 
is szerepel, de minden alkotói együttműködésük „csak alibi együttműködés 
volt, ami a drága Gyurira volt jellemző. Ő ugyanis többször felkért engem 
arra, hogy adjam oda a nevemet, mintha forgatókönyvírótárs volnék, mert 
ezzel a forgatókönyveinek az elfogadását gondolta megkönnyíteni, én pedig 
beleegyeztem mindig, cserébe ő eljött olykor kisebb szerepekre az én filmje-
imbe.” – emlékszik vissza Bereményi.30 Ennek az egyedi hangvételű szerzői 
tévéfilmjének nincsen folytatása az életműben. A „folytatás-nélküliség” mö-
gött feltehetően tudatos szerzői döntés, vagy kivárás húzódott meg.
 Fehér első művészeti korszakának állandó alkotótársa, Edelényi Já-
nos minden munkája – Történelemóra (1970), Szerelő (1972), Állomás/Lázár 
(1973), Méz a kés hegyén (1974) – akkori közeli barátja, Salamon Pál író mű-
vei nyomán készült. 1976-ban Edelényi következő televíziós munkáját (Po-
rond) szintén Salamon írta. A produkció előkészületeit azonban leállították. 
„Helyette” egy klasszikust, Shakespeare II. Richárd (1976) című művét ren-
dezhette meg Jordán Tamás főszereplésével, az operatőr Fehér György volt. 
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28 „Eredetileg Fehér György Szenvedély című filmjéről írtam volna ezt a jegyzetet. Az idei 
filmszemle fődíjas alkotása azonban, amely minden szempontból megkülönböztetett fi-
gyelmet érdemelne, nem érkezett meg a csütörtök esti pécsi premierre. Valakik elfelej-
tették időben feladni a filmet, netán kallódnak valahol a tekercsek, nem tudom. Ennyit a 
mai magyar kultúra értékeinek honi megbecsüléséről.” Nagy Imre, Mátyás király a lovát 
ugratja?, Dunántúli Napló, 1998. november 28, 12.
29 Bereményi Géza – Cseh Tamás, Verkliszó (1974)
30 Bereményi Géza személyes közlése.



 
49  

Bár páratlan alkotás született, a rendező nem ezt szerette volna megfilmesí-
teni (a Porond elutasítása után nem engedélyezték neki Shaw Szent Johan-
nájának, valamint a Hamletnek az adaptálását sem).31 Edelényi úgy érezte, 
itthon gátolják művészi kibontakozását, így az utómunkálatok utolsó fázisa 
után emigrált. Az „egyedül maradt” Fehér György – véleményem szerint – et-
től kezdve tudatosabban fordult a klasszikusok felé, és kerülte a direkt kortárs 
témákat. Saját bevallása szerint azért lett televíziós rendező, hogy elkerülje 
a Filmgyárat, jobban érezte magát „szabadon” Shakespeare, Molière, Doszto-
jevszkij vagy Csehov társaságában. 
 Két nagyjátékfilmje előzményének a leforgatott, de soha el nem készült 
Molnár Henrik László dokumentuma tekinthető, mivel ebben már megcsillan-
hattak a „fekete széria” néven ismertté vált irányzat sajátosságai. Persze sok-
kal szembetűnőbben alkalmazhatta volna ezeket a stílusjegyeket az el nem 
készült filmtervei (A per, Bűn és bűnhődés, Kő hull apadó kútba, Lavina, A ke-
gyelem órája) forgatása során; vagy 1985-86 táján már az Objektív Stúdióban 
is tervezett „feltétlenül megvalósítandó”32 Dürrenmatt-adaptációjában. Marx 
József készülő könyvének Fehér György iskolát alapít című fejezetében meg 
is fogalmazza, hogy mivel Tarr Béla Kárhozata (1987-88) hamarabb került a 
mozikba, mint Fehér Szürkülete, „így természetes lett, hogy a Tanítvány el-
vitte a showt a Mester előtt.”33 A Kárhozattal indult fekete széria Fehérrel már 
a hetvenes-nyolcvanas évek közepén elkezdődhetett volna (ahogyan például 
a szőts-i neorealizmus sem teljesedhetett ki Magyarországon, és végül „olasz 
neorealizmus” néven íródott bele a filmtörténelemkönyvekbe).
 A magyar televíziózás ötvenes évekbeli (1957) indulása után, már a 
hatvanas években megindult az igény tévéfilmek és tévéjátékok készítésé-
re. Eleinte rövid műfajú, többnyire csak húsz-harminc vagy negyven perces 
alkotások születtek. A magyar televízióművészet igazi aranykorát a hetvenes-
nyolcvanas években élte. 1971-ben tartották az I. Veszprémi Tévétalálkozót. 
Fehér György 1973-as televíziós rendezői bemutatkozása Shakespeare III. 
Richárdja volt. A televíziós filmnyelv új lehetőségeit kutató alkotásával, majd 
a hetvenes évek közepén elindított Fiatal Művészek Kísérleti Stúdiójával (FMS) 
új lendületet adott, új távlatokat nyitott meg a műfaj számára. Fontos hang-
súlyozni, hogy a különböző területeken megmutatkozó kreativitását, céltu-
datos gyakorlatias szemléletmód egészítette ki; számos jelentékeny tévéfilm 
és tévéjáték megszületése (mint például később a Sátántangó is) neki – mint 
„producernek” – volt köszönhető.
 A rendszerváltás körül szűnt meg a Magyar Televízióban a tévéfilmek és 
tévéjátékok sorozatgyártása, a szórakoztató televíziózás lett a piacosítandó
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31  Mindeközben a hat felvonásból álló József Attila – Költészet című sorozatuk is hallgató-
lagosan „tiltólistára” került. Csak Eszláry Bea vágónak – akinek ez volt az első vágói mun-
kája – köszönhető, hogy a felvétel nem veszett el teljesen: előrelátóan eldugta a munka-
kópiákat. Tőle vitte haza Gerő Péter gyártásvezető két évtized múltán…
32 Marx József, Rendezőim – Személyes filmtörténet munkacímű készülő könyve (kézirat).
33 i.m.



közszolgálati televízió fő csapásiránya.34 (Az utolsó, a XX. Veszprémi Tévé-
találkozó éppen 1990-ben volt!) A kilencvenes években született televíziós 
produkciók nagy részét olyan rendezők készítették (pl. Bednai Nándor35 vagy 
Bánki Iván36), akik a könnyedebb műfajokat preferálták. A kultúrára szánt 
pénz fogyatkozásával Fehér számára a lehetőségek száma is csökkent. Mély 
törésvonal keletkezik tehát a minőségi televíziózás utóvédharcosai (pl. Fehér 
György és Dömölky János), illetve a futószalagon készíthető műsorokat gyár-
tó filmiparosok között. Fehér György tett még „kísérleteket” a minőség meg-
őrzésére televíziós munkáiban (Muzsikáló Magyarország, 1992/…és most mi 
jövünk – Produkció…ó, 1999), de a kommersznek tűnő címek mögött ugyanaz 
a mély tartalom húzódott. Fehér a Miskolci Nemzeti Színházban (Fassbin-
der: Petra von Kant keserű könnyei, 1997/98 / Albee: Nem félünk a farkastól, 
1999/2000 / Koltès: Roberto Zucco, 2002), illetve Szinetár Miklósnak köszön-
hetően a Magyar Állami Operaházban (Büchner: Leonce és Léna, 1998/99) 
talált menedéket. Rainer Werner Fassbinder Petra von Kant keserű könnyei 
című drámáját csak a Miskolci Nemzeti Színház bemutatója után, 1999-ben – 
színházi közvetítésként – „adaptálhatta” televízióra, noha már a Telehír 1992. 
augusztusi számában a készülő dramatikus művek között szerepel a követke-
ző tétel: „Petra von Kant (Fassbinder – Fehér György)”.37 Nyilvánvalóan a két 
verzió nem lett volna ugyanolyan (ahogyan a hosszan húzódott Régi film című 
A postás mindig kétszer csenget-filmterve sem lett azonos a később elkészült 
Szenvedéllyel). Fehér, hogy meg tudja őrizni rendezői autonómiáját – Szőts-
höz hasonlóan – a Televízióban portréfilmek készítésébe kezdett: Gyömrői 
Edit (1980) és József Attila kortársai (1977-82) után, Szabó Magdától (1992) 
Páskándi Gézán (1993) és Sütő Andráson (1997) át Zenthe Ferencig (2002) 
évről évre készítette az „arcképeket”. Illés Györgyről végül Edelényi János 
már egyedül forgatott.38

 Ha a szemünk a lélek tükre, akkor az arcunk az elménk tükörképe lehet. 
A sorsunk rá van „írva” az arcunkra. Mint minden ember, az arcok is külön-
bözőek és egyéniek, nincs két tökéletesen egyforma arc, csak hasonló. Az 
arc fejezi ki legpontosabban érzéseinket, indulatainkat, és az arc felel az első 
és utolsó benyomásért is. „Egyszerisége és drámaisága miatt válhat minden 
arc a létezés krízisévé. Ez lepleződik le, ha villámokat vet a tekintet, ha meg-
dermed az arc.”39 Minél visszafordíthatatlanabbá válik a szenvedély, egy arc 
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34 „A Magyar Televízió 1953 és 2015 között magyar nemzeti közszolgálati televíziós intéz-
mény.” – áll a Wikipédia oldalán, vagyis 2015-ben meg is szűnt önálló intézmény lenni. He-
lyét az MTVA – nevezetesen: Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap – vette át.
35 Érdekesség: Bednai Nándor (1933-2013) Fehér György megakadályozott filmtervének 
(Dobai Péter: Lavina) alaptörténete nyomán készített 1979-ben tévéfilmet (Halál a pénz-
tárban).
36 Bánki Iván (1937-) 1996-99 között az MTV Szórakoztató Főszerkesztőség vezetője volt.
37 Telehír 1992. augusztus, 98-99.
38 Egy igaz ember – A 88 (és ½) éves Illés György köszöntése (2002)
39 Földényi F. László, A medúza pillantása, Lánchíd, Bp, 1990, 74.



annál személyesebbé tud válni. Lehull az álarc; egy másik, az egyébként nem 
is (nagyon) látható arc tekint ilyenkor ránk. Ebből fakad az arcok különös ha-
sonlósága és ellentéte is. Szinetár Miklós Fehér György elbeszélési technikáját 
egyenesen „arcsztriptíznek”40 nevezte, hiszen amikor egy arcot nem tíz má-
sodpercig, hanem legalább tíz percig nézünk, automatikusan közeledni kez-
dünk az arc „lelke” felé, és a látott (bressoni) „modell” gondjának megsejtése 
közben azt is érezzük: ez az arc – talán – mi magunk vagyunk.41

 

 Fehér György feltehetően a hatvanas-hetvenes évek fordulóján.

Amikor először megláttam ezt a korai fényképet Fehér Györgyről, Huszárik 
Zoltán képsoraira asszociáltam. Benyomásomat kutatásaim is igazolták; ki-
derült, hogy Fehér György Huszárik halála után dokumentum-emlékfilmet 
szeretett volna készíteni Huszárikról is, a Latinovits Zoltánról Arc címen, 
már korábban elkezdett tematikai kiterjesztéseként: „a két film között Krúdy 
Gyula lett »a kapocs«, akit talán a legjobban kedvelek a magyar prózairo-
dalomban, s az igazat megvallva: mindig is szerettem volna egy Krúdy-fil-
met csinálni.” – emlékszik vissza a rendező. „Lényegében a magam Krúdy-
filmje lett volna.”42   Ez kapcsolja Fehért Huszárik Zoltánhoz, s „kísérletező 
kedvvel rendelkező filmamatőrként”43 a már előbb említett Szőts Istvánhoz is, 
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40 Balogh Gyula, Arcsztriptíz, Népszava, 2011. február 17, 6.
41 Végh Attila, A világ végén, Népszava,  2011. április 6, 13.
42 Zalán Vince, A talány rendezője, Filmvilág, 1990/2, 23-24.
43 Szőts István, Röpirat a magyar filmművészet ügyében, szerzői kiadás, Bp., 1945, 72.



akitől 1990-ben, mint az akkori Filmszemle elnökétől, átvehette a szimbolikus 
értékű „szerzői stafétabotot”, mint szemledíjas filmrendező. 
 Életművüket tanulmányozva könnyen észrevehető, hogy az emigrációba 
kényszerített Szőts ugyanúgy portré- és dokumentumfilmek készítésébe me-
nekült, mint kezdetben a Filmgyár ajtaján hiába kopogtató, majd – rövidebb-
hosszabb kitérők és hányattatások után – a Televízióban is (2001-re végleg) 
munkanélkülivé lett (tett) Fehér György. (Külön érdekesség, hogy ebben az 
időben a Satelit Televízióban szeretett volna egy filmsorozatot készíteni.) A 
másik közös vonás, hogy mindkettőjük nagyjátékfilmjeiben meghatározó sze-
repet tölt be a táj. Ebből a szempontból érdemes egy pillanatra összevetni 
Szőts István filmjét, az Emberek a havasont (1942) Fehér György Szürkü-
letével (1987-90), melyekben a táj „a képi világ és a dramaturgia által élet-
re kel, a láttatott vízióban a szereplőkkel egyenrangú, szinte azok felett álló 
erővé növekszik.”44 Szintén filmszerzői függetlenségéhez ragaszkodott Fehér 
közeli barátja, az ugyancsak „szeretnivaló, különleges és kísérletező”45 figu-
ra, Kamondi Zoltán is, aki Halj már meg! (2016) című utolsó nagyjátékfilm-
jében talán még érzékenyebben emlékezett meg a(z) – 1990 előtti korszak 
meghatározó kortárs filmrendezője, Bódy Gábor halálával (1985) korszakot 
záró – magyar filmművészet végképp elveszett lehetőségeiről, mint koráb-
ban Fehér György a Hat bagatell (1988), majd a Három bagatell (1993) című 
rövidfilm összeállításaival. Fehér tehát azon magyar szerzői beállítottságú és 
elkötelezettségű filmrendezők és operatőrök (az eddig említetteken kívül No-
vák Márk, Halász Mihály, Zolnay Pál, Gaál István, Dömölky János és Tóth Janó) 
közé tartozik, akik – kérlelhetetlen következetességük okán – nem tehették 
teljessé életművüket. Huszárik Zoltán temetésén hangzott el a rendezőről, 
hogy „csak válogatott műveit készítette el.” Fehér György is – a már említett 
rendezőkkel együtt – a magyar kultúra, a magyar filmművészet „örökké fájó 
sebe, figyelmeztető hiánya marad. A hiányzó művek, az érték tékozlásának” 
emlékműveivel.46

 A „megszállottság” mellett a másik lényeges elem, ami kirajzolódik a 
kép alapján, az az érzékenység; ahogyan Fehér György a lovat nézi, s ami 
az operatőr-rendező filmkockáiból is árad. Kortársai kiemelik Fehér személyi-
ségének varázsát, szerethetőségét és kedvességét. A rendezőről szóló visz-
szaemlékezések szinte mindig a „Nagyon szerettem.”-mondattal kezdődnek, 
noha egész életműve arról szól, hogy mi a gonoszság, a hazugság lélekta-
na, hogy miért nem tudunk – eléggé vagy pontosabban: helyesen – szeret-
ni. Az interjúkat kutatva találtam meg Albert Mária egyik rövid kritikáját, 
amely így kezdődik: „Régóta tudom, hogy búskomorsága tárgyáról beszél-
getnem kellene Fehér György rendezővel, a Magyar Televízió egykori fene-
gyerekével, a hazai filmkészítés egyik legszabálytalanabb egyéniségével.”47 
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44 Kispéter István, Zsigmond Dezső: Vadlány – Boszorkánykör, Muszter, 2009/11, 5.
45 https://magyarhirlap.hu/kultura/Meghalt_Kamondi_Zoltan
46 Tóth Klára, Első generációs szabadság, Magyar Szemle, Bp, 2016, 241.
47 Albert Mária, TV két percben, Kurír, 1992. április 8, 16.
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S valóban, e szabálytalannak mondott egyéniség „búskomorságának tárgya” 
életművének fő kérdése: miért ezek a nyomasztó gondolatok izgatták egész 
életében? Ahogyan Báron György Az üres erdő című tanulmánya48 fel is veti, 
majd Forgách András nekrológja ki is mondja: „Csupa paradoxon ez az ember.”49 
Nem véletlenül keltette fel Fehér érdeklődését József Attila50 élete és munkássá-
ga, aki feltette ezt az egyszerű, de mégis örökké megválaszolhatatlan kérdést:

„Ti jók vagytok mindannyian,
Miért csináltok hát rosszat?”

Ezt a tételt legszembetűnőbben a Barabbás (1977) című tévéoperája illuszt-
rálja: „És ekkor zúgás támadt, mint a mennydörgés zengett fel a sokaság. És 
a sokaság ezt kiáltotta: »Barabbást!« És rémülten néztek egymásra, mert kü-
lön-külön mindegyik azt kiáltotta: »A Názáretit!«” Csak akkor izgatta valami, 
ha az törvényszerűséget tudott felmutatni.
 Ebben a példázatban sem csupán a tömegpszichológiából jól ismert je-
lenséget akarta ábrázolni, hanem a szenvedően reménykedő emberi arcokon 
keresztül az egyéni sorsok lehetetlen nyomorúságát átélhetővé tenni. Lehet-e, 
szabad-e személyes döntést hozni? Ki a felelős az egyéni sorsunkért?
 „Úgy szeretnék írni, mintha tulajdonképpen hallgatnék.”51 – írta Pilinszky 
János, és Fehér ezt a filmművészetre ültette át. Fehér György – úgy sejtem 
– tulajdonképpen a filmművészet Pilinszkyje. Fehér – akárcsak Szókratész, 
akihez újra és újra visszatér életműve során52 – rögeszmés volt, mint minden 
nagy gondolkodó (és mint a szentek). Robert Bressonhoz hasonlatosan egy-
szerű, hétköznapi történeteken, embereken keresztül közelített az örök kér-
dések felé, s jutott el – evidens módon – szinte észrevehetetlenül a transzcen-
denshez. (Szereplőválasztásai is Bressonhoz kapcsolják, hiszen például utolsó 
filmje, a Szenvedély (1995-98) főszerepeit eredetileg nem Bánsági Ildikónak 
és Haumann Péternek, hanem színészi végzettség nélküli „amatőröknek”: 
Czinkóczi Zsuzsának és barátjának, Edelényi János filmrendezőnek53  szánta.)

 
48 Báron György, Az üres erdő – Paradoxonok Fehér Györgyről, Színház, 2002/9, 45-47.
49 Forgách András, Fehér György (1939-2002), Filmvilág, 2002/9, 3.
50 „József Attila kései korszakának, 1933/34-től a haláláig tartó időszaknak az egyik do-
mináns témája a bűn. Mielőtt napirendre térnénk a dolog fölött, hogy hát Istenem, egyik 
költő ilyen témát választ, a másik meg olyat, gyorsan megjegyzem, hogy csöppet sem 
magától értetődő, s ennélfogva ritka is, mint a fehér holló, hogy egy költőt ilyen mértékben 
megszálljon a bűn témája, hogy ne tudjon tőle elszakadni.” Tverdota György, Zord bűnös 
vagyok, azt hiszem, Napút, 2010/3, 15.
51 Beszélgetések Pilinszky Jánossal, Török Endre (szerk.), Magvető, Bp, 1983, 26.
52 Tihanyi Sándor, Szókratész: Mensáros – Monodráma felvételen, Film-Színház-Muzsika,  
1979. június 30, 23.
53 Edelényi János: Czeilik Mari úgy tartott minket számon, mint két kisgyereket. A Szen-
vedély készítése közben volt nagyjából másfél év, amikor nem beszéltünk egymással. Cili 
szerint olyanok voltunk, mint két óvodás: nem hagytam Gyurit a „piros pöttyös labdával” 
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Sőt, talán még Bressonnál is lecsupaszítottabb módon tárta fel a rútság esztéti-
kumát, annak a rútságnak, amely nem elítélendő bűnösként, hanem együttér-
zésre méltó áldozatként mutatja be a gaztetteket elkövető hősöket, így bukásuk 
még katartikus élményt is biztosíthat számukra vagy a befogadó nézőnek54 –; 
hiszen mi másra való a művészet, ha nem arra, hogy „megtapasztaljuk általa a 
csodát”?55 Gerardus van der Leeuw megfogalmazásával élve: „Vallás és művé-
szet párhuzamos vonalak, amelyek csak a végtelenben metszik egymást, s ta-
lálkoznak Istennel.”56 Minden bizonnyal éppen ezért fordult Fehér olyan gyakran 
a tartalmi, formai tömörítéshez, a zenéhez (az operához) vagy annak hiányá-
hoz, a csendhez, amelyek a legjobban képesek megközelíteni ezt a végtelent.

„A hideg űrön holló repül át
s a csönd kihűl. Hallod-e, csont, a csöndet?
Összekoccannak a molekulák.”

„Légy fegyelmezett!” – így kezdi József Attila a már idézett Téli éjszaka (1933) 
című versét. A csend, ezek a „csendek” – egyik operatőri felvételi vizsgafilmje 
maga is a Csend (1968, rendező: Bárdos Károly) címet viselte – egyenrangú 
fontosságúak a rendező életművében az emberi arccal, hiszen éppen a csend 
„képes szóhoz juttatni az arcokat, méghozzá nem az általuk kifejezett érzel-
mek, hanem az általuk őrzött titkokra szánt idő révén.”57 Azt hiszem, figyelni 
kell nagyon: hallgatni a csendet. 
 Viszont a csend legtöbbször csak akkor észlelhető igazán, ha megtörik. 
Ezért ebben a csöndességben Fehér a zaj, a zene és a csend (a tevékenység, 
a melankólia és a tétlenség) szimultán jelenlétének58 diszkrét megteremtésé-
vel, kitartó és könyörtelenül szelíd szenvedéllyel „a hamunémát nagyon lassan 
felmutatja. Igenis, felmutatja.” (Pilinszky János: Hommage à Paul Verlaine)

(Részlet a Francia Új Hullám Kiadó gondozásában készülő az Arcok iskolája – Találkozás(ok) Fehér 
György operatőr-rendezővel című kötetből. A kiadó a könyv megjelentetéséhez ezúton is keresi a 
szponzorokat!)

53 (folyt.) játszani, mire ő megsértődött, és nem beszéltünk. Az történt, hogy Gyuri sze-
rette volna, ha én játszom az ügyvédet, akit végül Haumann Péter alakított, de azt mond-
tam, nem vagyok hajlandó, mert nem értek egyet a szereplő nézeteivel, és nem színész 
vagyok, mint például Kern, akiről, akármit játszik, tudják, hogy színész. Nekem a saját 
emberi hitelemet kell belevinnem a szerepbe, és nem vagyok hajlandó elmondani ilyen 
dolgokat, egy rohadt, mocskos gyilkost pártoló embert nem személyesítek meg. Így aztán 
összevesztünk. Erre mondta Cili, hogy Gyuri most ott duzzog a sarokban, mert elvettem 
a „piros pöttyös labdáját”. Forgács Iván, Előnyt kovácsolni minden hátrányból, Muszter, 
2009/4, 12.
54 Nemes Károly, A magyar film útja, Uránusz, Bp, 1999, 128-130.
55 Hamar Péter, Csodavárás szemle előtt, Magyar Hírlap, 1999. február 4, 8.
56 Paul Schrader, A transzcendentális stílus a filmben, Francia Új Hullám, Bp, 2011, 5.
57 Jacques Rancière, Utóidő, Műcsarnok, Bp, 2013, 9.
58 Weber Kristóf, Alkalmazott zene, PTE Művészeti Kara, Pécs, 2005, 37-38.
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