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PAPP ATTILA ZSOLT, A FILMTETT PORTÁL MUNKATÁRSA A MOST ELHUNYT CSEH FILMRENDEZŐ MŰVÉSZETÉRŐL

Menzel, akire a nézőnek szüksége van
Filmjeit átjárja egyfajta re-
ménykeltő derű, mérhetetlen 
emberszeretet és tipikusan 
csehes életvidámság. Menzel 
olyan alkotó, aki szereti az 
embereket a maguk gyarlósá-
gaival, esendőségével együtt 
– mondta el megkeresésünkre 
Papp Attila Zsolt újságíró, a 
Filmtett portál munkatársa, 
lapunk volt szerkesztője annak 
kapcsán, hogy elhunyt Jiři 
Menzel cseh fi lmrendező, szá-
mos ikonikus fi lm alkotója.

 » KISS JUDIT

– Ha lehetne röviden, mondjuk há-
rom jelzővel illetni a most elhunyt 
Jiři Menzel művészetét, melyek len-
nének ezek a jelzők, és miért? Illet-
ve: a menzeli életműből, az általa 
teremtett fi lmek univerzumából mi 
lehet leginkább az, amivel legin-
kább a közönség szívébe tudta lop-
ni magát?
– Egyben a kettő: nagyon cseh 
és nagyon közép-európai – Men-
zelnél jobban talán senki nem 
táplálkozik abból a kulturális-tör-
ténelmi örökségből, amit Csehor-
szág közelmúltja jelent (még talán 
a cseh új hullám másik ikonikus 
rendezője, Miloš Forman az e-
migrációja előtti korszakában), 
és ami elválaszthatatlan egy sa-
játosan közép-európai, az egykori 
Monarchia békebeli hangulatát 
is megidéző-őrző világból, at-

moszférából. Humanista – fi lmjeit 
átjárja egyfajta reménykeltő derű, 
mérhetetlen emberszeretet és tipi-
kusan csehes életvidámság. Men-
zel olyan alkotó, aki szereti az em-
bereket a maguk gyarlóságaival, 
esendőségével együtt, és fi lmjeit 
bevallottan nem valamiféle művé-

szi „önmegvalósítás-kényszerből” 
készítette, hanem mert a nézőknek 
„szükségük van rájuk” („Én azért 
rendezek fi lmet, mert úgy érzem, 
hogy az embereknek szükségük van 
arra, amit létrehozok, és a moziból 
kijőve nagyobb lesz az életkedvük”, 
– mondta egy interjúban.)

– Oscar-díjat is kapott egyik fi lmje, 
a Szigorúan ellenőrzött vonatok, de 
számos más alkotása rangos európai 
elismeréseket söpört be, nemzetközi 
szinten is elismerték. Ha lehet ilyen 
megkülönböztetést tenni: mennyi-
ben sajátosan kelet-közép-európai, 
és mennyiben egyetemes a fi lmmű-
vészete?
– Nem hiszem, hogy a kettőt érde-
mes mereven elválasztani egymástól. 
Mondjuk úgy, az egyetemes fi lmművé-
szetben egy sajátosan és összetéveszt-
hetetlenül kelet-közép-európai színt 
képvisel.

– Menzel számos fi lmje alapjául Bo-
humil Hrabal írásai szolgálnak. Ilyen 
értelemben az író és a fi lmrendező el-
választhatatlan „alkotópáros”?
– Ami Hrabal az irodalomban, az 
Menzel a fi lmben. És nemcsak azért, 
mert Menzel adaptálta Hrabal több 
könyvét is (Sörgyári capriccio, Szigo-
rúan ellenőrzött vonatok, Őfelsége 
pincére voltam stb.), hanem azért, 
mert Hrabal műveinek szellemét is 
sikerült fi lmre vinnie. Nagyon ritka az 
ennyire kongeniális alkotópáros.

– Vajon mi az, amiben Menzel művé-
szete hatott, hat vagy ezután is hatni 
fog a kelet-közép-európai, esetleg a 
magyar fi lmművészetre?
– Azt, hogy miben fog hatni, nem 
tudom, csak azt, hogy miben lenne 
jó hatnia. Mindabban, amiről koráb-
ban szó volt: a megkülönböztethető, 
összetéveszthetetlen hangütésben, 
„színvilágban”, a saját kulturális-tör-
ténelmi sorskérdéseinkre való oda-
fi gyelésben, a nemzetközi trendekre 
való fi ttyet hányásban.

 » „Én azért 
rendezek fi lmet, 
mert úgy érzem, 
hogy az embe-
reknek szüksé-
gük van arra, 
amit létrehozok.”

A Sörgyári capriccio című, Jiří Menzel rendezte játékfi lm Bohumil Hrabal regénye alapján készült

 » K. J. 

E lhunyt 82 éves korában Jiří Men-
zel fi lmrendező, a cseh új hullám 

ikonikus alakja – a hírt felesége, 
Olga Menzelová közölte vasárnap 
este. Jiří Menzel 1938. február 23-án 
született Prágában. Szülővárosá-
ban színházrendezői szakra felvé-
telizett, csakhogy – amint a Film-
tettnek adott interjúban néhány éve 
elmondta – oda nem vették fel, úgy-
hogy végül televíziós és fi lmrende-
zést tanult, 1962-ben végzett.

Oscar-díj, Arany Medve
Miloš Formannal együtt csakhamar 
a cseh új hullám vezéralakjaként 
írta be magát a fi lmtörténetbe, de 
a színházi rendezés mindvégig a 
szívéhez közel álló maradt. Gyak-
ran felbukkant színészként is a 
színpadon és a mozivásznakon 
egyaránt. Filmográfi ája színészként 
80, rendezőként közel 30 tételes 
az IMDb-n. Tehetségét minden lé-
tező fi lmes fórumon elismerték, 
1967-ben elnyerte a legjobb idegen 
nyelvű fi lmnek járó Oscar-díjat a 
Hrabal-regényből adaptált Szigo-
rúan ellenőrzött vonatokért. A Ber-
linalén is szerették: Arany Medvét 
kapott a betiltott és csak 1990-ben 

bemutatott Pacsirták cérnaszálon 
című fi lmjéért, az Őfelsége pincére 
voltam szintén versenyzett a fődíjért, 
végül a FIPRESCI kritikusainak a ked-
vence lett. Életműdíjjal tüntették ki 
többek közt a miskolci CineFesten és 
a kolozsvári Transilvania Nemzetközi 
Filmfesztiválon (TIFF).

Szoros barátság fűzte több magyar 
fi lmeshez, játszott magyar fi lmek-
ben (Franciska vasárnapjai, Az ajtó), 
és maga is rendezett magyar színé-
szekkel (pl. Bán Jánossal Az én kis 
falumban vagy a Katona József Szín-
ház színészeivel a Szarvaskirályban). 
2004-ben a Magyar Köztársasági Ér-
demrend középkeresztje a csillaggal 
kitüntetésben részesült.

Bán János színművész: 
kivételes kvalitás volt
„Jiří Menzel nemcsak a mentorom, 
hanem a barátom is volt. Egészen ki-
vételes kvalitás, humanizmus és mély 
szakmai tudás jellemezte fi lm- és szín-
házi rendezőként, illetve színészként 
egyaránt” – mondta Bán János szín-
művész tegnap az alkotóra emlékezve. 
Az Oscar-díjas cseh rendező, Jiří Men-
zel szombaton hunyt el. Bán János 
több alkalommal dolgozott Menzellel.

„1978-ban Gyarmathy Lívia Min-
den szerdán című fi lmjében találkoz-

tunk először, ebben Menzel egy ki-
sebb szerepet játszott. Nagyon sokat 
beszélgettünk, akkor német nyelven, 
és a sors úgy hozta, hogy néhány 
évvel később újra együtt forgattunk, 
akkor Maár Gyula Felhőjátékában, 
aminek ő volt a főszereplője. 1983-
ig Pécsett tartották a fi lmszemléket, 
akkor is rendszeresen összefutot-
tunk” – idézte fel a magyar színész. 
Amikor 1983-ban a Stílusgyakorlattal 
prágai vendégjátékon jártak, Men-
zelnek már megvolt Az én kis falum 
forgatókönyve, amelyet Jan Svěrák 
írt. Bán 1984-ben a Katona József 

Színházban a Menzel által rendezett 
Szarvaskirályban, Carlo Gozzi darab-
jában is szerepet kapott. Az 1985-ben 
bemutatott Menzel-fi lmet, Az én kis 
falum című mozit Oscar-díjra jelöl-
ték a legjobb külföldi fi lm kategó-
riában. Arról 2016-ban a budapesti 
Cseh Filmkarneválon (amelyen Jiří 
Menzel is meghívott vendég volt) be-
szélt Bán János, hogy Az én kis falum 
élete fontos mérföldköve volt, a fi lm 
magabiztosságot adott neki színész-
ként, emellett összehozta a cseh kul-
túrával, a hrabali, hašeki világszem-
lélettel.

„Kivételes humanizmus” jellemezte az Oscar-díjas cseh fi lmrendezőt

 » Tehetségét 
minden létező 
fi lmes fórumon 
elismerték, 1967-
ben elnyerte a 
legjobb idegen 
nyelvű fi lmnek 
járó Oscar-díjat a 
Hrabal-regényből 
adaptált Szigo-
rúan ellenőrzött 
vonatokért. A 
Berlinalén is 
szerették: Arany 
Medvét kapott a 
betiltott és csak 
1990-ben bemu-
tatott Pacsirták 
cérnaszálon című 
fi lmjéért.
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