
M
agyarországon 
szeptember ele-
jén mutatták be 
Herendi Gábor 
új játékfi lmjét, a 
Toxikomát, Ma-

rosvásárhelyen pedig a hétvégén az 
Alter-Native Nemzetközi Rövidfi lm-
fesztivál keretében láthatja a közön-
ség az alkotást. A Szabó Győző azo-
nos című önéletrajzi írásán alapuló 
fi lm a két főhős, a drogos alfahím 
(Szabó Győző szerepében Molnár 
Áron) és az istent játszó pszichiáter 
(Csernus Imre szerepében Bányai 
Kelemen Barna) egymásnak feszü-
léséről és baráttá válásáról szól. A 
könyv a népszerű színész életének 
legnehezebb éveit eleveníti fel, egy 
hosszú évekig tartó drogos zuhanást, 
amelynek végén minden szétesik 
Győző körül, aki végül rászánja ma-
gát az elvonókúrára.

Az a hosszú, göndör haj

A fi lm nemcsak azért lehet érdekes 
számunkra, mert két olyan embert 
elevenít meg, akiket Magyarországon 
és Erdélyben is jól ismernek, hanem 
azért is, mert a sztárpszichiátert a 
Marosvásárhelyről pár éve Magyar-
országra költözött Bányai Kelemen 
Barna alakítja. Bár a színésznek nem 
ez volt az első forgatási élménye, 
mindenképpen az első nagy szerepe, 
és az első közönségfi lmje. „A történet 
tulajdonképpen egy szeletét ragadja 
ki Szabó Győző életének, főként a 
Lipóton töltött időszakot, Győző és 
Csernus párharcát, amelynek során 
Csernus lehozza a heroinról a szí-
nészt. Nincs előzménye a fi lmnek, 
nem tudjuk meg például, hogy miért 
kezdett el drogozni, meg nincs vég-
kifejlete. Persze nem is lehet, hiszen 
két élő emberről beszélünk, ugye, s 
ez a jó hír, hogy úgy ér véget a fi lm, 
hogy ők ketten barátok maradnak, és 
Győző túlélte, sikerült neki lejönni a 
drogról” – mesél a fi lmről Bányai Ke-
lemen Barna, akit a rendező, Herendi 
Gábor hívott meg a fi lm szereplőválo-
gatására. Herendi visszatérő vendége 
a Katona József Színháznak, ott látta 
az erdélyi színészt, és rögtön látta a 
lehetőséget a hosszú, göndör hajá-
ban, hogy az olyan „csernusos” tud-
na lenni. „Amikor már biztos volt, 
hogy velem akarja megcsinálni a 
szerepet, akkor elég sokat beszélget-
tünk arról, hogy milyen is legyen ez 
a fi gura. Sokat vacillált, hogy legyen 
ez a hasonlóság vagy ne, hogy elég 
csak külső jegyekben hasonlítani, 
vagy mélyebbre is kell ásni. Aztán ez 
a fi lmből kiderül” – mondja sejtelme-
sen Bányai Kelemen Barna. 

Élő és ismert embert alakítani

Azt azért elárulja, hogy nagyon sokat 
készült a szerepre, Csernus Imre sok 
előadását megnézte, majdnem min-
den könyvét elolvasta, mert igazán 

meg szerette volna érteni azt a lel-
kiállapotot, amiből ez a pszichiáter 
dolgozik. „Ez a korszak az a korszak, 
amikor ő még nem celeb, vagyis 
nem országosan ismert pszichiáter, 
akkor még nincs a Bevállalja? című 
műsora, amellyel országos hírnévre 
tett szert. Úgyhogy tulajdonképpen 
a szakembert kellett nekem valahogy 
megérteni, és arra törekedni, hogy 
abból dolgozzak” – mondja Bányai 
Kelemen Barna a felkészülésről. 

Sosem egyszerű élő és ismert em-
bert vagy nagy legendát alakítani, 
mindig tart az ember az összehasonlí-
tástól, attól, hogy mit szólnak hozzá, 
teszi hozzá. Csernus Imre az ország 
közismert „kiabálós” pszichiátere, 
vagy szeretik, vagy gyűlölik a konf-
rontatív stílusa miatt, emellett pedig 
ugye éppen a célszemélynek is lehet 
véleménye arról, hogy őt hogyan ala-
kítja valaki. 

„Csernus megbízott bennünk, a 
csapatban, nem járogatott be a for-
gatásokra, nem szólt bele, hogyan is 
csináljuk. Volt egy beszélgetésünk, 
amelyen mindenféle praktikus és lel-
ki dolgot kérdeztem meg tőle, mint 
például hogy milyen bemenni egy 
olyan csoportba, ahol függők vannak, 
és neki kell kordában tartani ezeket 
az embereket. A kérdéseimre készsé-
gesen válaszolt, és ilyen értelemben 
segített megérteni ezeket a szakmai 
mozgatórugókat, másként nem szólt 
bele” – avat be a kulisszatitkokba Bá-
nyai Kelemen Barna, majd rámutat: 
ez a megelőlegezett bizalom Csernus 
szerint visszajárt Herendi Gábornak 

és csapatának, akik a Valami Amerika 
forgatása előtt vitték el a lipóti elvonó-
kúrára Szabó Győzőt. A színész akkor 
egyfajta gyorstalpalón szokott le a 
heroinról Csernus Imre segítségével. 
Gyakorlatilag a Valami Amerikában 
Ákos szerepére kikötés volt, hogy a 
már tíz éve függő Szabó Győző elvonó-
kúrára menjen, a forgatás alatt maga 
a rendező saját kezével adta a gyógy-
szereket Szabó Győző szájába. A dolog 
igazi érdekessége, hogy húsz év múl-
va ugyanez a rendező rendez fi lmet az 
akkori történésekről. 

Kár, hogy a serdülők 

nem láthatják

A fi lm amúgy tizennyolcas karikát 
kapott, bár az alkotók szerint látniuk 
kellene a fi ataloknak is. „Tény, hogy 
a drogokról szól a fi lm, vannak ben-
ne hatalmas nagy premier plánban 
fi lmezett tűszúrások, van vér benne, 
lehet látni, hogy kell a heroint elő-
készíteni és vénába szúrni, vannak 
benne szexjelenetek, cigarettázás, 
ivászat. Mindezek miatt sokkoló le-
het, de azt hiszem, hogy a mai fi ata-
lok – s most nem a 18 évesekről be-
szélek, hanem 14 fölöttiekről – láttak 
már ilyet. Ez nem az én kitalációm, de 
szerintem nagyon szép, jó kis mottó a 
fi lm mellé, hogy bár a fi lm 18 karikás, 
az ügy nem az. Meggyőződésünk, 
hogy ezt a fi ataloknak látni kell, akár 
drogprevenciós előadásokon is lehet 
vetíteni, lehet beszélni róla. Az ügy 
érdekében. S ha két embert megaka-
dályoz abban, hogy droghoz nyúljon, 

már megérte” – összegez a Csernust 
alakító színművész.

Illés Gabriella, a fi lm producere 
korábban azt nyilatkozta, hogy hisz 
abban, hogy ezzel a mozival olyan új 
színészgenerációt ismerhetnek meg a 
nézők, mint anno a Valami Amerika 
idejében. Bányai Kelemen Barna sze-
rint hízelgő a producer véleménye, s 
hogy mennyire igaz, azt a jövő majd 
eldönti, de ő mindenesetre azt gon-
dolja, hogy most más világot élünk, 
mint húsz évvel ezelőtt. „Ugye, ma 
van egy színésztársadalom és egy ce-
lebtársadalom, ez a kettő néha fedi 
egymást, néha nem. Azokban az évek-
ben, amikor a Valami Amerika forgott, 
még ismeretlen volt a celeb fogalma, 
a benne játszó színészek kirobbantak, 
és mindenféle lehetőséget kaptak. Én 
nem gondolom, hogy feltétlenül ez 
fog történni velem, de nem is bánom.”

A Toxikoma amúgy 2019-ben for-
gott, rá egy évre el is készült, de tulaj-
donképpen dobozba került, mert jött 
a járványhelyzet, ami nem engedte 
meg, hogy bemutassák a fi lmet. Ere-
detileg múlt év őszére tervezték, majd 
2021 februárjára, végül szeptember 
2-án volt a bemutatója, s azóta si-
kerrel játsszák a mozik. A szombat 
esti fi lmvetítés a marosvásárhelyi Al-
ter-Native Nemzetközi Rövidfi lmfesz-
tivál keretében gyakorlatilag erdélyi 
premiernek számít, s éppen az egyik 
főszereplő, Bányai Kelemen Barna 
szülővárosában zajlik majd.

SZÁSZ CS. EMESE

„Bár a film 18 
karikás, az 
ügy nem az. 
Meggyőződé-
sünk, hogy ezt 
a fiataloknak 
látni kell. S 
ha két embert 
megakadályoz 
abban, hogy 
droghoz nyúl-
jon, már meg-
érte.”
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Utazás egy sztár-
pszichiáter fejében

#Bányai Kelemen Barna

Pár éve még hazai desz-
kákon láttuk, most a mo-
zivászonról köszön vissza 
Bányai Kelemen Barna: a 
marosvásárhelyi színész az 
egyik főszereplője a Toxiko-
ma című, új magyar közön-
ségfilmnek. Nem is akárkit 
alakít, hanem a mindenki 
által ismert sztárpszichiá-
tert, Csernus Imrét.




