
A fekete humor útján 

Ha a moziban, egy francia film 
vetítése után, a filmvászon fe-

lől lépne Önök felé, még csak meg 
sem lennének lepve, oly franciás a 
megjelenése. Cérnavékony, középma-
gas, előrefésült ha jú fiatalember, 
vastag, tömött bajusszal, sűrű fekete 
szemöldökkel. Ha beszél is játszik, 
mint az olaszok. Nem elmondja, elő-
adja az eseményeket: gesztikulál, 
utánoz, improvizál. A jövő álmai, a 
ma kis és nagy problémái angolosan 
keverednek benne. Sok van benne 
a klasszikus utópistákból, humora 
pedig, ez a tartózkodó, mély és na-
gyon emberi humor, akár londoni is 
lehetne. Ha dolgozik — és mindig 
dolgozik — német körültekintéssel, 
alapossággal csinál mindent. 

Juraj Herznek hívják. Színész, író, 
színpadi és filmrendező. 

Prágában él, a kultúrák kereszt-
útján, s mindabból, amit eddigi éle-
tében látott, tapasztalt, tanult és fel-
fedezett, sa ját világot formált. 

Élete kész regény. 
Szlovák földön született, 1934-ben. 

Pozsonyban jár iparművészeti gim-
náziumba. Fényképésznek tanul. De 
beiratkozik a színiakadémiára is, 
ahol két szakot is végez: színész lesz 
és színpadi rendező. A friss diplomá-
val zsebében bevonul — katonának. 
Ezután — 1960-at írunk — a később 
világhírű Szemafor-színházhoz szer-
ződik. Darabot rendez, szerepel: jel-
lemszínész, epizodista, komédiák fő-
hőse, mimus, ha kell, énekel és tán-
col. Minden alakítása eredeti gondol-
kozásmódját tükrözi, s elsősorban a 
szellemi emberek körében, gyorsan 
népszerű lesz. 

Zbynek Brynych révén kerül kap-
csolatba a filmművészettel. Az 50-es 
évek második felében feltűnt tehet-
séges fiatal rendező asszisztensnek és 
játékmesternek hívja. De nem tud so-
káig asszisztens maradni, önállóság-
ra, saját elképzelései megvalósításá-
ra vágyik. 

— Brynychtől a pontosan megter-
vezett, gondosan előkészített, kidol-
gozott és levezetett munka módsze-
rét tanultam — mondja — a Kadar— 

Klos rendezőpár pedig mindehhez 
még hozzáadta a szív, és érzelmek 
diktálta kisebb-nagyobb rögtönzések, 
improvizációk lehetőségét. Így kere-
kedett ki számomra a filmrendezés-
nek az a világa, amelybe már ma-
gam is belemerészkedhettem... Ma-
ga a film és a filmezés nem volt ide-
gen számomra. Hat-nyolc filmben 
játszom epizódszerepeket. Többnyire 
egzotikus, vagy humoros figurákat. 
Jasny nagy nemzetközi sikert aratott 
nyugatnémet—csehszlovák közös 
filmjében, a „Pipák"-ban, egy Ehren-
burg elképzelte, később ugyancsak 
igen férfiasnak bizonyuló kertészle-
gényt alakítottam. Arab voltam a 
Kisasszonyok később jönnek című 
filmben. Francia gengszterré vedlet-
tem a Hívjátok Martint! című bűn-
ügyi komédiában. Csak első szere-
pemben, a Transzport a paradicsom-
ból című Brynych-filmben kellett egy 
később tragikussá váló sorsot meg-
jelenítenem. 

Ki-ki a maga módján él önálló-
ságával. 

Ju ra j Herz, remekel. 1965-ben ké-
szülő első filmjében a jellemek egész 
kincsestárával rukkol elő. 

Erről később így beszél: 
— A kincseket a kincsestárba el-

sősorban Bohumil Hrabál, a kitűnő 
író hordta össze, én csak életre kel-
tettem egyiket-másikat. Hrabál egyik 
novellájának az a címe, „Ócskaságok 
boltja". A színhely, hulladékgyűjtő 
telep, nemcsak az ócska tárgyaknak, 
hanem az emberi jellem ócskaságai-
nak és durvaságainak is gyűjtőhelye. 

Noha mindez, első hallásra, talán 
riasztónak tűnik, a valóságban, az 
Ócskaságok boltja kimondottan bá-
jos film. Főhőse, Hanta úr, a kül-
városi angyal, aki mindig, minden-
kin segíteni szeretne. Az ócskaságok 
boltjába betérőkkel, asszonyokkal, 
öregekkel, gyerekekkel együtt él át 
apró epizódokból összeálló kalando-
kat. E kalandokból kerekedik ki az-
után Hanta úr kispolgári környeze-
tének szociológiája. 

Ju ra j Herz első fi lmjét általában] 
kedvezően fogadta a kritika, és ami 
fontosabb: a közönség is. Néhányan 
mégis viszolyognak tőle. 

Ennek oka a rendező szemléleté-
ben megnyilvánuló fekete humor. Ez 
a sokszor cinikus, morbid, de végső 
kicsengésében mégis mindig építő 
jellegű gondolkozás- és ábrázolás-
mód, kiélezetten, olykor kissé hihe-
tetlenre túlozva állítja szembe az 
élet, a helyzetek, a jellemek ellent-
mondásait. 

Néhány hónappal az Ócskaságok 
boltja után kezd hozzá A Rák jegyé-
ben című fi lm forgatásához. Lélek-
tani-bűnügyi történet, ugyancsak a 
fekete humor jellegzetes megjelení-
tője. A színhely egy kórház. A be-
tegek között egy amatőr csillagász 
is fekszik, aki elhatározza, segédke-
zik a rendőrségnek egy gyilkosság 
felderítésében. Számára, ugyanis, azt 
jelzik a csillagok, hogy most a Rák 
jegyében születettek, úgynevezett 
"veszélyeztetett periódusba" kerül-

tek, amikor könnyen végrehajthat-
nak jogot sértő, vagy a szokásokkal, 
hagyományokkal ellenkező dolgokat, 
sőt bűntetteket is. Gondolatait min-
denkinek elmeséli, de, persze, senki 
sem veszi őt komolyan. Mégis nyo-
mozni kezd. Rájön, hogy az épp 
bennfekvők közül hárman születtek 
a Rák jegyében, s végül — ha nem is 
asztrológiai ismeretei segítségével — 
felfedi, hogy valóban az általa gya-
núsított hármak egyike követte el 
a bűnt. Mindez azonban csak keret 
azokhoz a vizsgálatokhoz, melyeket 
tulajdonképpen nem is a filmen 
szereplő beteg, hanem maga Ju ra j 
Herz, a rendező végez el a kórház-
ban fekvők jellemében. 

A Rák jegyében nagy sikert arat. 
És Ju ra j Herz úgy érzi továbbléphet 
a fekete-humor útján. Fuchs, a nagy 
sikerű Mundstock professzor szerző-
je, egyik novelláján kezd dolgozni. 
Címe: A halottégető. Borzalmas, de 
mégis megrázó történet. Főhőse egy 
jó ember. Ereiben kevéske német vér 
is folyik. Csehszlovákiában él. Csa-
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ker. A fi lm egységes keretbe fogott 
habkönnyű jellemrajzok és mini-ka-
landok gyűjteménye. 

És J u r a j Herz most már elég erős-
nek érzi magát, hogy balzaci méretű 
társadalmi kép megfestésébe fogjon. 
A két világháború között népszerű 
Jaroslav Havlicsek Petróleumlámpák 
című regényét filmesíti meg, egy, a 
századforduló t á j án játszódó, roman-
tikusan drámai történetet. Megtagad-
ná azonban önmagát, ha a romanti-
kus elemeket nem használná ki a fe-
kete-humor c é l j a i r a . . . 

A Petróleumlámpák jelentős nem-
zetközi sikert arat és ez a rendezőt 
továbblépésre ösztönzi. 

1972-ben kezdi forgatni, a neves 
szovjet író, Alexander Grin Jessy és 
Morgiana című regényének filmvál-
tozatát. Két nővér drámai kapcsola-
ta a téma. Az élet különböző korsza-
kaiban különbözőképp viselkednek és 
más és más módon vélekednek egy-
másról. 

— Célom — nyilatkozza Ju ra j Herz 
—, hogy az emberi ítéletek és meg-
ítélések drámai viszonylagosságát 
mutassam be, annak összes szörnyű, 
vagy mulatságos következményével 
együtt. 

A szellem és a jóérzés keresztes 
lovagja. Szenvedélyesen harcol min-
den hazug, hamis, képmutató, nem 
őszinte, vagy az emberekre veszélyes 
dolog ellen. 

Nyilatkozataiból, mint kaleidosz-
kópból bukkannak elő a figurák, ter-
vek, elképzelések, művészi vágyak — 
az álmok. 

Egyéniségének varázsa alól fi lmjei 
nézése közben is nehéz szabadulni. 
Provokálja a nézőt — de közben 
megjavít ja kissé. A filmművészet ré-
gi és új elemeivel dolgozik, az iro-
dalom régi és új alakjait szerepelteti. 
Mégis mindig minden más lesz nála. 

Juraj Herz 
A Rák jegyében rendezése közben 

Vaclav Halama az Ócskaságok boltja 
című Juraj Herz-filmben (balra lent) 

Iva Janzurová és Petr Csepek 
a Petróleumlámpák-ban 

ládos. Felesége, két gyermeke van. 
Foglalkozása: halottégető egy kre-
matóriumban. A németek leigázzák 
Csehszlovákiát. De a halottégető, a 
németeket jó embereknek ta r t ja és 
állást vállal szolgálatukban. Megkez-
dik az „alacsonyabb rendű fajok" 
megsemmisítését. Lecsapnak a cigá-
nyokra. összegyűjtik a zsidókat. Ki-
derül, hogy felesége sem számít ár-
jának. Annyira félti gyermekeit, és 
asszonyát, annyira aggódik, hogy va-
lami bajuk lesz, hogy álmukban meg-
öli őket, és elhamvasztja testüket. És 
az ember, aki továbbra is mindenkin 
együgyűen segíteni akar, a legva-
dabb fasiszta lesz. Végül a szándék 
és a tett feloldhatatlan ellentmon-
dásába beleőrül. Kényszerképzetei 
támadnak és egy nap elindul valaho-
vá — talán önmagát is elhamvasz-
tani. 

A halottégető — amelyet a hazai 
közönség is látott, mint Herz néhány 
más f i lmjét is — meglepően újsze-
rűen muta t ja és ábrázolja a fasizá-
lódás szörnyű folyamatát, és a bru-
tálisnak hangzó történet ellenére, ag-
gódó, humanista film. 1968-ban több 
rangos díjat is nyer nemzetközi fesz-
tiválokon. 

Filmjei gyors ütemben követik 
egymást. Míg A halottégető forgató-
könyvét készíti, megrendezi A sánta 
ördögöt, melyben az egyik főszerepet 
is elvállalja. Bár ez is eredeti és ér -
dekes film, ma már nyilvánvaló, 
hogy nem tartozik jelentősebb mű-
vei közé. 

A televízió is érdeklődik utána. 
Számos tv-játékban, és más műsor-
ban szerepel. Rövidesen tv-rendezői 
feladatokat is kap. 

Mélyen emberszerető, de kissé az 
abszurd felé hajló stílusát megszere-
tik a csehszlovák mozi- és televízió 
nézők. 1970-ben készülő munkája a 
Nyári szerelmi játékok kirobbanó si-


