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„Próbálok hidat építeni a Balkán és Nyugat között”
A kolozsvári születésű Kántor László 
producer, rendező kapta a nemrég 
zárult 21. Filmtettfeszt Sárga Csikó 
díját, amelyet azoknak a személyisé-
geknek ítélnek oda, akik munkássá-
gukkal jelentős mértékben segítik az 
erdélyi fi lmesek pályájának alakulá-
sát. Kántor Lászlót munkásságáról, 
fi lmes tapasztalatairól kérdeztük.
» TÓTH GÖDRI IRINGÓ

– Igazi erdélyi értelmiségi családba szüle-
tett, Kántor Lajos irodalomtörténész fi a-
ként, így szinte magától értetődő volt, hogy 
érdeklődik az irodalom iránt. Voltak is ilyen 
irányú próbálkozásai, de idővel inkább a fo-
tót, majd a fi lmet választotta.
– A fényképezés már hatéves koromtól ér-
dekelt. Akkor kaptam nagymamámtól az 
első gépet, tehát hatéves koromtól kezdve, 
immár ötven éve fényképezek. Az irodalom 
elég jól ment, tantárgyversenyeken is in-
dultam, nyertem, de – kissé hülyén hang-
zik – untam írni, nagyon nehezen vettem rá 
magam, hogy leüljek. És nem akartam azt, 
hogy az legyen: „persze, azért, mert Kántor 
Lajos fi a...” Így mivel a fényképezés eleve 
ott volt, akkor úgy döntöttem, hogy inkább 
abba az irányba megyek el. Meg a színház 
is beszippantott elég hamar. Játszottam egy 
kisebb gyerekszerepet Harag Györgynél, és 
ő megfertőzött a színházzal.

– Dolgozott bábszínészként is. Az csak egy 
kitérő volt?
– Két évig voltam bábszínész Kovács Ildi-
kó rendező keze alatt, a „nagy csapattal”, 
Péter Jánossal meg Koblicska Kálmánnal, 
nagy színészekkel. Tulajdonképpen az 
véletlen volt, mert annak idején Kovács 
Ildikó pantomimkört is tartott, és akkor 
jártam pantomimezni egy ideig, és mivel 
akkor nem volt állásom, és ott ürült egy 
hely, odakerültem. Szívesen gondolok 
arra a két évre, nagyon jó iskola volt, de 
nem az volt életem szerelme.

– Visszatérve az előző válaszára: ki akart 
abból szakadni, hogy ismert személyiség 
fi a, és mindenki emiatt ismeri?
– Nem, ez soha nem zavart. Sőt. Mi 
nem voltunk elkényeztetett gyerekek az 
öcsémmel, tehát nem volt a fenekünk 
alá adva minden. Meg volt adva minden, 
amit az életben való fejlődéshez meg tud-
tak adni a szüleink, de nem voltunk egy-
általán elkényeztetve. Ráadásul sportol-
tunk mind a ketten, én vívtam majdnem 
tíz évig, versenyszerűen kardoztam, az 
öcsém pedig vízilabdázott. A sport nagy 
fegyelemre tanított minket.

– A színjátszás és a fotózás után szép las-
san jött – először nem is a fi lm, hanem a 
tévézés: dolgozott a Román Televízió ko-
lozsvári magyar adásánál, majd a buka-
restinél is.
– Igen, és közben nagyon sok nyugat-eu-
rópai televíziónak készítettem anyagokat, 
híreket, riportokat, dokumentumfi lme-
ket. Ez az időszak nagyon sokat segített 
a rutin megszerzésében. A tévé nagyon 
jó iskola volt, de azt éreztem, hogy nem 
tudok továbblépni. Ezért is mentem el, 
és felvételiztem Budapesten az operatőr 
szakra, és végeztem a rendezői szakot is. 

Életem végéig lehettem volna jó tévés, de 
untam, rutinná vált. És ha itt maradok, 
ha a tévézésnél maradok, akkor nem 
tudtam volna elérni, amit elértem. Azt 
gondolom, hogy sokkal többet tudok így 
segíteni az itteni fi lmeseknek, mint hogy-
ha itt maradtam volna vezető tévésnek. 
Sokkal több lehetőségem van attól kezd-
ve, hogy idehozok fi lmeket, addig, hogy 
kinevelek szakembereket. Én vagyok az 
egyik azon kevés producerek közül, akik 
húsz éve felfedezték, hogy a koproduk-
cióé a jövő. Rengeteg koprodukciót ké-
szítettem Németországgal, Ausztriával, 
Törökországgal, Svédországgal, Francia-
országgal stb. Próbálok egyfajta hidat 
építeni a Balkán és Nyugat között: olyan 
témákat keresek, melyek azonkívül, hogy 
helyileg érthetőek, univerzálisak is, tehát 
pont úgy megérti egy török, mint egy ír. 
Az egyetemen nagyon jó tanáraim voltak, 
szerencsém volt. Gazdag Gyulával kezd-
tem, aki tanárom volt, de ő aztán elment 
Los Angelesbe, viszont Herskó Jánost ha-
zahívta Svédországból, így ő lett a rende-

zőtanárom. Ő egy egészen kiváló kvalitá-
sú pedagógus volt.

– Hogyan lesz valaki producer?
– A producerséghez vagy van érzéked, 
vagy nincs. A gyártásvezetést és gyártás-
szervezést lehet tanítani, a producerséget 
nem, ahhoz túl sok minden kell. Nem elég a 
pénzhez érteni, a díszletépítéstől a kosztü-
mökig, a helyszínfoglalástól a színészekig 
át kell látni a fi lmkészítés minden fázisát. 
Én kreatív producer vagyok, ilyenből nincs 
sok. Csak azt csinálom meg, ami tetszik, 
vagy amit szeretek. Azt szoktam mondani, 

hogy pénzből csinálok fi lmet, nem pénzért 
csinálok fi lmet. A legtöbb producer fordít-
va gondolkodik. Én az első pillanattól részt 
veszek a munkában. Legtöbb fi lmben dra-
maturgként, a forgatókönyvírásban is ben-
ne vagyok, a forgatásokon szinte végig ott 
vagyok. Nem rátelepszem a fi lmre, hanem 
mint kreatív alkotó segítem a folyamato-
kat. És nem csak olyan fi lmet csinálok, ami 
nekem, Kántor Lacinak tetszik. Például a 
sci-fi  nem az én műfajom magánember-
ként, de ha megkeresnének egy jó sci-fi  
forgatókönyvvel, és ha tudnám, hogy arra 
is van igény, akkor megcsinálnám. Tehát az 
is vezérel, hogy mint fi lmkészítő kisiparos 
lássam benne az értéket vagy lehetőséget.

– Nagyon sok fi lmben, aminek a produ-
cere, rengeteg erdélyi színész vagy erdélyi 
táj, helyszín tűnik fel. Tudatosan igyekszik 
Erdélyt is bevinni a magyarországi fi lme-
zésbe, az erdélyi színészeknek is lehetősé-
get adni?
– Tudatosan is, meg tudat alatt is. Nekem 
teljesen természetes volt, hogy Erdélybe 

visszajövök, hiszen ezt a világot ismerem, 
meg kutya kötelességemnek tartottam, 
hogy ha valamit elértem, abból valamit 
hozzak el ide. Elsőként csináltam egy ha-
talmas adatbázist erdélyi színészekkel, 
és kezdtem el erdélyi színészeket foglal-
koztatni viszonylag következetesen. És 
most már egyre több fi lmben fedezik fel 
őket. Hál’ istennek, a fi atal rendezők is 
keresik az új, kevésbé ismert arcokat.

– Produceri munkája mellett is készített 
dokumentumfi lmeket, például Korniss Pé-
terről, Domokos Gézáról, Poszler György-
ről vagy Szabadi Lászlóról. Mennyire 
fontos a kreatív alkotói munka a produ-
cerkedés mellett?
– Nagyon fontos, de a dokumentumfi lm 
anyagilag hálátlan műfaj, kevésbé támo-
gatott. Hál’ istennek most már kicsit job-
ban, mint régen. A dokumentumfi lmből 
nem lehet megélni, anyagilag semmit 
nem nyer az ember vele, inkább veszít. 
Épp ezért én vagyok hálás, hogy ezeket 
csinálhattam, amikor tévéztem. Nemcsak 
Magyarországon, hanem egy csomó nyu-
gat-európai témán dolgozhattam. Utána 
pedig csináltam annyi játékfi lmet – volt 
tíz év, amikor évi 2–3 nagyjátékfi lmet 
csináltam –, hogy abból tudtam annyi 
pénzt félretenni, hogy készítsek doku-
mentumfi lmeket. De az az igazság, hogy 
ez egyre nehezebb.

– Két ciklusban is volt az Európai Filma-
kadémia igazgatótanácsának tagja. Hogy 
bírta az eff ajta bürokratikus világot?
– Egyszer Gentben tartattunk egy előa-
dást koprodukciókról. Ott volt az Eurima-
ges (az Európa Tanács kulturális alapja, 
amellyel az európai fi lmes koprodukciók 
gyártását, forgalmazását és digitalizá-
lását támogatja – szerk. megj.) akkori 
elnöke és az európai médiabizottság el-
nöke. Én ott, mindenki előtt kérdeztem 

meg őket, hogy miért nem lehet azt meg-
csinálni, hogy ne százhúsz oldalas pá-
lyázatokat adjunk be, aminek háromne-
gyede hazugság – ezt mind tudjuk, mert 
egyszerűen nem lehet anélkül érvényes 
pályázatot beadni –, hanem csak har-
mincoldalast, és abba írjuk az igazságot. 
Az erdőket is megkímélnénk. Erre tudod 
mi volt a válasz? Sokkal könnyebb titeket 
megtanítani hazudni, mint az európai 
bürokráciát megváltoztatni. A bürokráci-
át most is utálom, de meg kell csinálni, 
meg kell írni a pályázatokat.

Kántor László producer: „kutya kötelességemnek tartottam, hogy ha valamit elértem, 
abból valamit hozzak el ide, Erdélybe”

» Én vagyok az egyik azon kevés 
producerek közül, akik húsz éve 
felfedezték, hogy a koprodukcióé 
a jövő.
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