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	 Interjú	Gárdos	Péterrel

  A Hajnali láz	rendezőjével

Fgy: Tudomásom szerint ennek a történetnek az volt a menete, hogy először 
elkészült az első forgatókönyv, aztán a regény, majd végül a film. Az első for-
gatókönyvhöz képest sokat változott a történet, mire film lett belőle?    

GP: Nagyon sokat. Az első forgatókönyv változat, ha lehet így fogalmazni, igen 
primitív volt. Abból a lelkesedésből született, hogy gyorsan „továbbadjam” a 
történetet. Ez tulajdonképpen reflex. Talán mindenki így kezdi. Minden esetre 
nekem sok-sok év kellett ahhoz a felismeréshez, hogy egyedül nem célszerű 
forgatókönyvet írni. Szükségeltetik valaki, akiről visszapattansz. Tehát vagy 
ketten írjátok azt a könyvet, vagy beszervezel magad mellé valakit, aki fo-
lyamatosan ráébreszt, hogy hosszú út vár még rád. Ezt a valakit általában 
dramaturgnak hívják, és nem árt, ha hibátlan kvalitásérzékkel rendelkezik. 
Nekem roppant szerencsém volt, hogy a kezdetek kezdetén rátaláltam Bíró 
Zsuzsára. Megtanulhattam tőle, hogy a forgatókönyv olyan, mint a ceruza, 
állandóan hegyezni kell. 
 Így volt ez a Hajnali	láz esetében is. 
 Az első változatban még benne volt apámnak a gyermekkora, és anyám 
holokauszt-történetéből néhány megrázó pillanat. Például a Hajnali	 láz első 
címe Sugárzás volt, ami szintén egy szimbolikus cím választás, egyrészt a 
röntgen sugárzásra utalt, másrészt a szerelemre, arra sugárzó valamire, ami 
árad a szerelmesekből. Jelenetek szerepeltek benne a Bergen-Belsen-i kon-
centrációs táborban, sőt többé-kevésbé meg szerettem volna örökíteni anyám 
12 napos vagonútját is.  Ez az első változat egy flashback-szerűen építkező, 
impresszionista történet volt, amelyben a szerelem a második rész tetőpont-
jaként szerepelt. Fogalmazhatjuk ma már úgy, hogy ismerkedtem a szüleim-
mel, de elsősorban az apámmal. Róla a halála után olyan dolgokat tudtam 
meg, amelyek alapvetően megváltoztatták a róla való képet. Az első forgató-
könyv ezt tükrözte. Aztán persze jöttek a dramaturgiai megfontolások, úgy az 
ötödik változatnál már nagyjából tudtam, mit is szeretnék. 
 A regény más mérlegelések mentén megszületett. Egyébként soha nem 
volt ilyen ambícióm. A forgatókönyvnek az a sajátossága, hogy egy csomó 
dolgot elnagyol. Például azt írom, hogy 32. jelenet, Kórház, reggel. Esetleg 
tudhatom, hogy miképpen néz ki egy svédországi kórház 1945 őszén, de a 
forgatókönyv műfajában nincs értelme ezt leírni. Tehát nem idézem meg a 
kórtermek hangulatát, a falak színét, vagy hogy hány ember ül a folyósón. 
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A regényben viszont rá voltam kényszerítve, hogy foglalkozzam a részletek-
kel. A forgatókönyvben az a specifikus, hogy csak utalásokat tartalmaz. És 
amikor csatlakoznak a munkatársak, a díszlettervező, a jelmeztervező, az 
operatőr, majd belép a folyamatba a színész, akkor egyszer csak egyre töb-
bet tudsz meg a helyzetről. És szép lassan, mire eljön az első forgatási nap, 
minden összeáll. 
 Itt viszont, mikor már megszületett a forgatókönyvből az ötödik válto-
zat, kiderült, hogy összedőlt a magyar filmfinanszírozási rendszer. Tele voltam 
dühvel és daccal. Úgy döntöttem, ha nem csinálhatom meg a forgatókönyvet, 
hogy akkor megírom a bennem meglévő filmet. És ez lett a Hajnali	 láz re-
gényváltozata.

Fgy: Voltak olyan konkrét elemek, amik a regényből kerültek a végső film-
be? Amik az eredeti forgatókönyvben nem szerepeltek, de aztán a regényben 
igen és végül ezen az úton kerültek a filmbe?

GP: Inkább fordítva. Inkább kikerültek regénymotívumok a filmből. Mert úgy 
éreztem, hogy nem férnek bele. Egyrészt azért, mert a filmnek időkorlátja 
van. Nagyjából 100 perc.  Például nagyon szerettem a regényben Köves Klára 
figuráját, aki a regény egy pontján megjelenik az avestai táborban. Apám, 
sok más lány mellett, egy ideig még Klárával is levelezett, illúziókat ébresztve 
benne.  Ez az ambivalens találkozás sajnos végül nem került bele a filmbe.  
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Másrészt voltak dramaturgia érvek, amelyek mentén új jelenetek, sőt, új fi-
gurák kerültek a történetbe. Szándékaink szerint drámaibb, több feszültséget 
hordozó sztori született filmen. 

Fgy: Sajátos helyzet, hogy egy regényadaptáció esetében az író is és a ren-
dező is ugyanaz a személy. Milyen módszerek, szempontok szerint válogattál 
a regényből, hiszen a regény szavakkal dolgozik, míg a film elsősorban ké-
pekkel, szóval milyen koncepció szerint döntötted el, hogy mekkora teret adsz 
a filmben a narratív elemeknek és mik lesznek azok, amiket csak filmnyelvi 
eszközökkel oldasz meg?

GP:  Azt tudni kell, hogy miután ez a könyv megjelent, utána adtuk be megint 
a forgatókönyvtervet az akkor már újjászervezett Filmalaphoz és több mint 
két évig folyt a fejlesztése. Bizonyos szálakat élesebbé változtattunk. Példá-
ul Gold Judit figuráját. Ő a regényben is ellenlábas, de a filmben emberileg 
elítélhetőbb manipulációkat találtunk ki neki, és lélektanilag is gondosabban 
indokoltunk. 
 Vagy sokan úgy érezték, hogy a halál árnyéka jobban rávetül apám fi-
gurájára, ha kitalálunk egy barátot, aki hasonló betegségben szenved, de aki 
a történet közepén bele is hal a tüdőbajába. Ő lett a Litzmannak elkeresztelt 
szereplő. És amikor végre elfogadták a forgatókönyvet, akkor még belépett 
két koprodukciós partner, akiknek szintén voltak szempontjaik. Van egy olyan 
része a filmkészítésnek, amikor már nem esztétikai megfontolások döntenek, 
hanem elkezdődik a kompromisszumok megkötése. Amelyekből igyekszik az 
ember minél jobban kijönni. Tehát hogy mondjak egy példát, megjelent a 
svéd produkciós partner és felkért konzultánsnak egy jó nevű, tapasztalt svéd 
forgatókönyvírót, Marianne Ahrne-t. Tanulságos volt megismerni az ő szem-
pontjait. Marianne például túl érzelmesnek találta sok helyütt a történetet 
és folyamatosan erőltette a szikárabb előadásmódot. Ezzel néhol egyet ér-
tettem, néhol nem, többnyire nem. De például a svédek feltételként szab-
ták, hogy valamilyen formában világossá tegyük, a svéd társadalomban a 
háború idején volt egy nem is kis százalékú tömeg, akik Hitlert pártolták. Ez 
nem szerepelt a regényben, erről nem is tudtam, de a svédek meggyőző do-
kumentumokat mutattak. Hosszú hónapokig tépelődtünk, ezt hogyan oldjuk 
meg. Először egy svéd orvos figurájában ábrázoltuk a svédek náci imádatát, 
de végül a Lilit befogadó házaspár férfi tagja lett Hitler barát. Ez például egy 
olyan kompromisszum volt, amelyet szívesen elfogadtam. Aztán beléptek az 
izraeliek. Akkor nagyon úgy éreztem, hogy meg kell erőszakolnom a történe-
tet. Mert a jeruzsálemi filmalap ragaszkodott a jeruzsálemi forgatáshoz, és 
ez tulajdonképpen érthető volt, mert látni akarták a filmben magát a várost. 
Így aztán át kellett telepítenem az elbeszélőt, az idős Lilit Jeruzsálembe. Ez 
komoly lelkiismereti válságot okozott. De hát ilyenkor már nehéz lefékezni a 
szánkót, amikor mész előre 100 km/órás sebességgel a hegyoldalban. Úgy-
hogy meghoztuk ezt a kompromisszumot is. Viszont nyertem vele egy szí-
nésznőt, a zseniális Gila Almagor-t.  
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Fgy: Tehát a filmben megjelenő kerettörténetnek ez volt akkor a motivációja?

GP: Igen. A végső forgatókönyvben, ami a filmalap által elfogadott és a své-
dek által is elfogadott változat volt, még nem szerepelt. Ez később került bele. 

Fgy: Volt olyan elképzelés a forgatókönyv fejlesztése vagy a forgatás során, 
hogy ezt milyen célközönségnek szánnád, szánnátok?

GP: Ennek a filmnek a legfontosabb üzenete az, hogy a holokausztot átélő 
szereplői le akarják zárni a múltat. Arra esküsznek fel, arra kötnek szerző-
dést, hogy szerelmesek lesznek, és új életet kezdenek. Ez egy nagyon fontos 
üzenet azoknak, akik ma Magyarországon azt mondják, hogy elegük van már 
a holokausztból, a holokauszt filmekből, hogy ezt nem akarják folyamatosan 
hallani. Talán a film hőseinek ez a vállalása megbocsátóbbá teheti, megszelí-
dítheti ezt a visszautasító attitűdöt. 
 Másrészről viszont nekem régi mániám, hogy a magyar társadalom soha 
számolt el azzal a borzalommal, amit holokausztnak hívunk.  Minden egyes 
mű, amelyik így vagy úgy beszél erről a gyalázatról, küldetést teljesít. 
 Azt reméltem, – és még most egy nappal a bemutató előtt is azt remé-
lem – hogy ez a film egy nyitott szívű közönségre talál. Abban bízom, hogy egy 
emberi történetnek van még olyan üzenet értéke, amelyért érdemes másfél 
órát áldozni.
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Fgy: Erről, amit mondasz, az jut eszembe, hogy a történetben, a filmben és a 
szereplők hozzáállásában is sajátos viszonyban van egymással az emlékezés 
és a felejtés. Mintha ahhoz, hogy felejteni lehessen, kellene emlékezni. 

GP: Igen, ez olyasmi, mint az az esztétikai- filozófiai tétel, hogy megszüntetve 
megőrizni. Hogy úgy tudj valamit elfelejteni, hogy emlékszel is rá. Ez a holo-
kauszt el és befogadásának egyik lehetséges módja.  El tudom képzelni, hogy 
a kérdésfelvetés milyen irritáló lehet annak, akik ebben a dologban egyáltalán 
nem érintett. Hogy egy mai negyvenes, aki nagyjából tisztában van a ma-
gyar történelemmel, milyen hittel állíthatja, hogy erről már annyit, de annyit 
beszéltünk! Hogy ezt már megírta a Kertész, kapott is érte egy Nobel-díjat, 
minek ezt újra meg újra meg újra elővenni?! Én pedig úgy gondolom, hogy 
ahhoz, hogy tovább léphess – és ezt csinálja a német és a svéd társadalom 
is – ahhoz folyamatosan emlékezned kell. Ez a kettő együtt jár. Ahhoz, hogy 
valami beépüljön a társadalom emlékezetébe, ahhoz időnként kíméletlenül 
analizálni kell a múltat. Azért gondolom, hogy a Hajnali	láz fontos történet – 
és nem esztétikai szempontból, mert ettől még lehet rossz egy film – mert 
amiről szól, az a történelmi tudatunk számára nem lehet közömbös. 

Fgy: A holokauszttal kapcsolatban az európai keresztény gondolkodásban ta-
lálunk egy olyan kritikus fordulópontot, ami azt fogalmazza meg, hogy a ho-
lokauszt után nem lehet úgy gondolkodni Istenről, jóról és rosszról, bűnről, 
emberről, életről és halálról, mint előtte. Megtalálható ez a fajta fordulópont 
a zsidó gondolkodásban is, és ha igen, milyen formában? A filmben talán erre 
utal, a Rabbi és Lili beszélgetésében, amikor a Rabbi azt mondja, Istenre ha-
ragudhat, de azoktól nem fordulhat el, akik a sorstársai voltak és meghaltak. 

GP: Ha az ember logikusan és épeszűen gondolkodik, akkor nehéz vallásos-
nak maradni egy olyan szörnyűség után, mint a holokauszt. Amikor azt látod, 
hogy Isten, ha elfogadod a létezését, ezt hagyta, megengedte. Egy zsidó em-
ber, aki tegyük fel még vallásos is, vagy legalábbis vallásosak a szülei vagy a 
nagyszülei, hogyan tud elszámolni ezzel a kérdéssel önmagának? 
 Én azt hiszem egyébként, hogy a holokauszt tényleg cezúrális pont a 
történelemben. Semmi nem történik utána úgy, mint előtte. Tehát nem lehet 
azt gondolkodni emberi gonoszságról, gyilkosságról, haragról, szenvedélyről, 
gyűlöletről, mint azelőtt. Valami végzetesen megváltozott. A mi családunk-
ban mindenképpen. De egy percre félretéve a vallásos hit kérdését, az is 
felvetődik, hogy azok a szerencsétlenek, azok a milliók, akiket feltereltek a 
vagonokba, azok miért hagyták? Talán ezek az emberek azért viselkedtek 
úgy, mint a vágóhídra terelt állatok, mert nem tudták elképzelni, hogy az 
ipari méretű pusztítás, ez a „végső megoldás”, mint ideológia megszülethe-
tett. Ez elképzelhetetlen volt a múlt század közepén, ez minden értelmet ta-
gadott és meghaladott. És azért gondolom, hogy a holokauszt cezúra, mert 
ma már ez nem így van. Megtörtént, tehát innentől kezdve ez is elképzelhe-
tő, ez is lehetőség. Ami egyszer megtörtént, az megtörténhet másodszor is.  

63

 2015/4 - TÉL



 
64

Én ma már azt tanácsolom az unokámnak, hogy ha valaki, azért mert téged 
zsidónak néz és ezt a dolgot gúnyosan szóvá teszi, akkor ezt nem szabad tűr-
nie. Ez a válasz még elképzelhetetlen tűnhetett a szüleimnek. Azért ez egy 
lényeges változás.

Fgy: Ha meg kellene fogalmazni, hogy mitől más a holokauszt, mint bárme-
lyik más népirtás, nekem egy momentum jut eszembe. Talán az, hogy itt nem 
egy csoportok közötti ellenérzés, bosszú, stb. volt a konfliktus kiváltó oka – 
bár később a hatalom támogatása miatt az egyéni harag kialakult a zsidókkal 
szemben, mint bűnbakként használható csoporttal szemben, de alapvetően 
ez egy steril, tudományos kiiktatás volt. És talán ez az a pont, amitől a holo-
kauszt más. Az emberek érzelemmentes megszűntetése miatt.

GP: Igen, ez volt benne a legijesztőbb. Hogy miután a németek kitalálták a 
„fajelméletet”, - amit más országok is önként, dalolva átvettek, - le lehetett 
fedni a népirtást egy tudományos elmélettel. Hogy egy olyan beteg ideológia, 
mint a „nemzet vértisztítása” eladható volt, hogy egy ilyen zűrzavaros elmélet 
egy egész világot meg tudott bolondítani. És nem működött a társadalomnak 
semmiféle egészséges válasz-reflexe.  

Fgy: A történetben emlegetett és valóban létező levelekben található infor-
mációknak és a fantázia által beletett részleteknek a végső aránya milyen 
lett? Mennyire hasonlít a könyv vagy a film az eredeti történetre, a megtör-
téntre, vagy mennyire kellett ezt még kitalációval feljavítani?  

GP: Nagyon nehéz erre válaszolnom, de elmondok erre egy anekdotát. Ami-
kor az első vagy második forgatókönyvnél tartottunk és anyám elolvasta, ak-
kor összevesztünk, hogy ez nem így volt, ez másképp volt, stb. Aztán, nem-
régiben ebéd közben, egy svédországi, korabeli momentummal kapcsolatban 
megkérdezte: „Péter, ez most megtörtént, vagy te találtad ki?”. Így működik 
az emlékezet. Ha sokszor elmesélek valamit, itt-ott alakítva a történeten, a 
sokadik után már azt fogadod el valóságnak, amit legutoljára elmeséltél. Így 
vagyok én ezzel a történettel. Ma már nagyon nehezen tudnám szétválasztani 
a fikciót és a valós elemeket. Persze vissza lehetne menni bármikor ezekhez a 
levelekhez, meg van egy háromórás dokumentumfilm, ahol anyám elmeséli a 
44-45-ös emlékeit. És mikor ezt megnéztem újra, arra jöttem rá, hogy ahogy 
én elmeséltem, az jobban fogyasztható, mert sokat színeztem az eredetin. De 
még azt sem lehet mondani, hogy az a történet, amit ő hatvan év távlatából 
mesélt el, összehasonlítva a ténylegesen megtörtén valósággal – már ha ezzel 
össze tudnánk hasonlítani, mert lett volna ott, 1945-ben, egy rejtett kamera 
– akkor a „két história” pontosan fedné egymást. Minden történet minden el-
beszéléssel kicsit változik az időben.  Ami biztos: létezett az orvosi diagnózis, 
hogy apámnak hat hónapja van hátra, hiszen megmaradtak orvosi leletek, 
röntgen-felvételek; tény, hogy ő 117 levelet írt, mert ezt ő maga megírta ké-
sőbb egy levelében anyámnak.  Bevallotta, hogy azonos szöveggel leveleket írt. 
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És hát létezik maga a levelezés, amelyben sok mindent vissza lehet keresni. 

Fgy: A fikció és valóság viszonya nekem elsősorban a Gold Judit alakja miatt 
kérdés, mivel a filmben mintha jóval karakteresebb vonásokkal lenne megraj-
zolva, mint a könyvben. A könyv sok kérdést vele kapcsolatban az olvasóra 
bíz.

GP: Igen, azt pontosan meg tudom mondani, hogy mi a helyzet vele kapcso-
latban. Tény, hogy anyám megírta zokogva – a könnyektől ez a levél elma-
szatolódott – hogy ellopták a kabátszövetet. Ez beindította a fantáziámat. Ha 
a kabátszövet eltűnt, akkor kellett valaki, aki be tudott menni a szobába. Ki 
lehetett? A valóságban ez nem derült ki soha. De ha a Gold Judit amúgy is el-
lopta korábban a leveleket, mért ne lophatta volna el a kabátszövetet. Persze 
azért voltak ennek előzményei.  Az tény, hogy ő beszélte rá anyámat, hogy 
válaszoljon apám levelére. Majd amikor már elkezdődött közöttük a levelezés, 
Judit volt az, aki módszeresen fúrta ezt a kapcsolatot, hogy apám egy szélhá-
mos, nem szabad, hogy meglátogassa őket.  Hogy aztán ez a szereplő, ahogy 
megjelenik a filmben, mennyire hasonlít a valóságos Gold Juditra, azt nem 
tudom.  Nyilván csak részben. Egyébként az „életben” nem így hívták. 

Fgy: Amikor ez a könyv először megjelent, nem volt túl nagy hírverés körü-
lötte. Mi történt, hogy most a másodszori megjelenéskor egyből az érdeklő-
dés középpontjába került?
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GP: A regény nem lett más, nem írtam át. Hogy mi okozta ezt a robbanást? 
Két dolog: egyrészt a marketing, másrészt az, hogy az emberek szívesen 
megvesznek egy olyan könyvet, amiről azt olvassák, hallják, hogy 34 ország-
ban elkelt már. 

Fgy: Amikor először meg akartad filmesíteni ezt a történetet, akkor éppen 
összeomlott az akkori filmfinanszírozási rendszer. Most egy másik finanszíro-
zási rendszer működik, amiről elég sok rosszat lehet olvasni, hallani, viszont 
ez a film most létre tudott jönni. Neked mik voltak a tapasztalataid, hogy lá-
tod a két rendszer különbségeit?

GP: Nézd, én erre két dolgot mondanék, amit elmondtam már több évvel 
ezelőtt is, és akkor a szakma nagy része nekem támadt emiatt. Ez a finan-
szírozási rendszer átlátható, és jóval demokratikusabb, mint az előtte de-
mokratikusnak mondott Magyar Mozgókép Alapítvány. Most az a gyakorlat, 
hogy beadsz egy témát, amit egy külső olvasó elolvas, véleményez, majd 
következik egy dramaturgiai tanács, majd az az öt ember olvassa el, aki sza-
vaz a támogatásról. Ha túljutsz az első kapun, vagyis úgy ítélik meg, hogy a 
forgatókönyv fejlesztésre alkalmas, akkor végre találkozhatsz azokkal az em-
berekkel, (őket neveztem dramaturgiai tanácsadóknak), akik elmondják a vé-
leményüket. Vagy hallgatsz rájuk vagy nem. Ez átlátható folyamat. Számtalan 
filmtervemet kaszálták el korában úgy, hogy kaptam egy két soros levelet, 
amelyben az állt, hogy a forgatókönyv-tervét nem támogatjuk. De soha nem 
tudtam a miérteket, hogy mi a baj velem? Biztos voltak nekik is preferenci-
áik, ahogy a Vajna-féle rendszer is inkább az un. közönségfilmet támogatja, 
de ezzel legalább tisztában vagyok. A filmkészítés iszonyú pénzbe kerül, a 
finanszírozó határozza meg a feltételrendszert. A filmkészítő aztán ezt vagy 
elfogadja, vagy nem. Én filmre tettem fel az életemet. Komoly kompromisz-
szumokra is vagyok hajlandó ezért. Persze embert nem ölnék érte. Most ezek 
a játékszabályok. És én meg szeretném csinálni a filmemet. Ám van egy 
másik dolog is. Gondolj bele, hogy az elmúlt másfél évben három holokauszt 
történetből készült filmet finanszírozott a Filmalap. A Hajnali	láz-at, a Saul-t 
és a Török Feri most fejezte be a harmadik ilyen tematikájú mozit. Az elmúlt 
negyven évben egy, azaz egy mozi készült, a Sorstalanság, mert azt szinte 
kötelező volt csinálni, hiszen a Kertész Nobel-díjat kapott. Én azt gondolom, 
hogy az elmúlt év történései bátorságra vallanak. Nekem ez a három film ar-
ról szól, hogy itt most elsősorban az számit, hogy milyen értékű a filmterved. 
Ez nekem tetszik. 

Fgy: Mik a további terveid?

GP: Van egy elfogadott forgatókönyvünk, amelynek az a címe, hogy 
Hét	 erotikus	 történet	 a	 XX.	 századból. Az 1960-as évek elején, ami-
kor hetedikesek voltunk, az egyik osztálytársunkat kicsapták az isko-
lánkból. Obskúrus egy ügy volt, amelyet azóta hordozok magamban. 
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Aztán e köré szerveztem a további történeteket, amelyek így együtt egy év-
századot ölelnek fel és a hét történet a legvégére ér össze. Akkor érted meg 
az összefüggéseket és áll össze a história, mint egy puzzle. Egészen más film 
lesz formailag, mint amit eddig bármikor is csináltunk. Elképesztő kalandnak 
ígérkezik. 

Fgy: Akkor egy év múlva itt találkozunk újra?

GP: Jó lenne! 
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