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Az õrület
határán

SZABÓ G. LÁSZLÓ

incs papírja róla, de anélkül is
vállalja: õrült fazonok eszelõs
megformálója. Nem hétköz-

napi színész, aki harminckét foggal
rágja szét a szerepét. Sokkoló, tébolyí-
tó, mániás játékos. Mint kígyó az ege-
ret, úgy bénítja le a nézõt. Tekinteté-
ben ott az esszenciális méreg. Felszí-
vódásra nem ad idõt. Azon nyomban
hat. Színészi fegyvertárát szerepek
százai sem képesek kimeríteni. Udo
Kier a világ legnagyobb csalója. Bár-
melyik filmjét vesszük is, úgy vág át
bennünket, mint annak a rendje. Ezért
szerette õt Andy Warholés Fassbinder.
Ezért akart vele dolgozni Gus Van Sant
és Werner Herzog. Ezért ragaszkodik
hozzá Lars von Trier. Ezért hívta õt
magyar filmekbe Bódy Gábor és
Jancsó Miklós. Drakula, Frankenstein,
Adolf Hitler, Hasfelmetszõ Jack és
mindez együtt, egy személyben. Ne-
künk Nárcisz is. Weöres Sándor
Ungvárnémeti Tóth Lászlója, a tragi-
kus sorsú tudós-költõ. Õ sem tudja, én
sem számoltam: a sokadik Unicum
után nyílt meg Budapesten, de beszél-
gettünk már hasonlóan „oldott” álla-
potában Karlovy Varyban is, ahol vé-
res karmolásokkal az arcán, hófehér
liliomokkal a kezében udvarolt egy ér-
zéki, vörös, cseh színésznõnek. Nem
zavartatta magát. „Egy perverz pasi-
nak, aki még fõgonosz is a filmekben,
mindent szabad” – mondta, s úgy is vi-
selkedett. Mert játszott. Mint mindig.

Könnyû vele társalogni. Ha eleget
ivott hozzá, szívesen anekdotázik. Elég
egy-egy szót, egy-egy nevet kimondani
neki, máris vált a beszélgetés fonalán.
Megélt millió kalandot, izgalmas hely-
zetet, nagy találkozást. Gyûlölt és sze-
retett, de még most is habzsolja az éle-

A rendezõket féltékeny embereknek
tartja. Bódyról is azt meséli: gyorsan a
tudomására hozta, hogy rajta kívül
kivel dolgozhat Magyarországon.
Huszárikkal és Jancsóval. Elõbbivel
nem sikerült összejönnie, Jancsónál
két filmben is játszott. A Magyar rap-
szódiában és az Allegro barbaróban.

„Wim Wendersszel és Werner
Herzoggal is már csak azután dolgoz-
tam, hogy meghalt Fassbinder. Õ is
szerette kisajátítani a színészeket. Aki
másnál is feltûnt, azt árulónak kiáltot-
ta ki, és haragudott rá. Lars von
Trierrel is a mannheimi fesztiválon is-
merkedtem meg. Fiatal volt, szimpa-
tikus. Amikor az elsõ filmszerepet ját-
szottam nála, arra kért, egy hónapig
ne mossak hajat és ne is borotválkoz-
zak, a kamera elõtt pedig csak azt az
egy instrukciót kaptam tõle, hogy ne
játsszak. Ez volt a legjobb és legfonto-
sabb tanács, amit rendezõtõl kaptam.
Azóta nem játszom, csak úgy vagyok a
filmjeiben. Nagyon kedveljük egy-
mást. Az egyik gyerekének én vagyok
a keresztapja, a másiknak Jean-Marc
Barr. Szép család lettünk! Imádom az
olyan nagy játékmestereket, mint
Lars. Nála egy epizódszerep is meg-
hökkentõ tud lenni, én meg valósággal
reszketek az ilyen feladatokért. Bódy
varázsló volt, óriási mûvész. Képes
volt egy egész utcát vörösre festeni,
fekete disznókat fehér szárnyakkal
reptetni. Ott volt a helyem mellette.”

Háborús gyerek, mondja. De már a
világrajövetele is hajmeresztõ volt.
Bombatalálat érte a kórházat, ahol
született, Kölnben. Csoda, hogy élet-
ben maradt. Nem akart színész lenni.
Csupán a háború utáni Németország
nyomorától akart szabadulni. A ház-
ban, ahol laktak, nem volt meleg víz,
se zuhany, hús csak nagy ritkán került
a tányérra. A leghígabb levesnek is
örülniük kellett. Nem akart Németor-
szágban maradni. Tizennyolc évesen
ment el Londonba, nyelvet tanulni. Ott
kezdett el színiiskolába járni. Biztat-
ták, hogy vágjon bele, jóképûségét ott
tudja a leginkább kamatoztatni. Egy
éjszakai klubban kapta az elsõ szerep-
ajánlatot. Korhatáros film volt, dzsi-
golót játszott benne. Bizarr figurák
hosszú sora következett. „Csinálj jó
filmeket Európában, s akkor majd
Amerika is felfedez!” – tanácsolta ne-
ki Paul Morrissey, aki utastársaként
biztatta õt egy repülõn. Késõbb éppen
õ volt az, aki munkavállalási engedélyt

N

MOLNÁRKÉNT A FESTETT MADÁR CÍMÛ FILMBEN

Hónapokkal ezelõtt Csehországban
forgatott. Jerzy Kosinski, a lengyel
származású amerikai író Festett ma-
dár címû, sok nyelvre lefordított regé-
nyének filmváltozatában vállalt epi-
zódszerepet. A történet igazi hõse egy
nyolcéves zsidó kisfiú, akit a szülei egy
eldugott lengyelországi faluban rejte-
nek el a németek elõl. Háborús idõk,
az emberek is kifordulnak magukból.
Magányos vándorlása során a gyerek
a kegyetlenség minden formáját meg-
éli. Kínozzák, megalázzák, megbecs-
telenítik. Cseh rendezõ alkotása a
csaknem háromórás, fekete-fehér
film, amelyben az elhangzott szöveg
csupán kilenc percet tesz ki. Václav
Marhoul Festett madara bekerült a tíz
Oscar-jelölt külföldi produkció közé,
elsõ díját Velencében nyerte, s azóta a
világ más rangos fesztiváljain gyûjti
az elismeréseket.

„Tizenhárom éves voltam, amikor
elõször hallottam a koncentrációs tá-
borokról. Az elsõ csokoládét egy ame-
rikai katonától kaptam. A mai fiatalok
nagyon keveset tudnak azokról az
idõkrõl. Én nagyon együttérzek a film-
beli kisfiúval, akit a cseh Petr Kotlár
személyesít meg szívfájdítóan.
Kosinski regénye 1965-ben jelent meg
Amerikában. A német kiadásra na-
gyon sokáig kellett várni. Elõbb azt ol-
vastam el, csak utána a forgatóköny-
vet. Minden tiszteletem a rendezõé,
hogy meg tudta szerezni a filmrevitel
jogát, hiszen elõtte még Warren
Beattynek sem sikerült. Kordokumen-
tum a film, rendkívüli vállalkozás.
Másfél évig forgott csehországi, szlo-
vákiai, lengyelországi és ukrajnai
helyszíneken. Én egy ellenszenves
molnárt játszom benne, aki féltékeny-
ségbõl követ el megbocsáthatatlan
bûnöket. A fiú mindent lát, megretten-
ve nézi, mire képes ez az elvetemült
férfi, és abban reménykedik, hogy ép
bõrrel megússza a helyzetet. Egy Kis-
Duna melletti falucskában találta meg
a rendezõ a filmbeli malmot. Mielõtt
elkezdtük volna a forgatást, közöltem
vele, hogy szeretnék egyedül ott tölte-
ni egy éjszakát. Így is történt. Ponto-
san akartam tudni a helyét minden-
nek, amit a kezembe veszek. Be akar-
tam lakni a helyet.”

Kérdezem, várja-e valaki otthon.
„A kutyám, a macskám és a lovam –

szól halál komolyan. – De a lovam mû-
anyagból van. Kint áll a kertben. Õ is
szeret engem.”

tet. Vannak titkos szeretõi, voltak vad,
zûrös kapcsolatai, de az arca még min-
dig rendben van, az öltöny még mindig
jól áll rajta, a szeme még mindig vakí-
tóan kék. Ami viszont még ennél is lé-
nyegesebb: színészi nagyságával elsõ-
sorban az európai filmmûvészetet gaz-
dagította és gazdagítja ma is, hetvenöt
évesen. A legtöbbször negatív figurák
bõrébe bújva. Ha nem õ a fõszereplõ,
akkor a háttérbõl éppen õ mozgatja a
hõst, vagy – nem egy esetben – könnyû-
szerrel lejátssza. Ami sokkal nehezebb
feladat, hiszen kisebb szerepbõl kreál
a szemünk láttára kiteljesedõ figurát.
Annyi negatív fazont, mint õ, nem is vál-
lal egy igazi sztár. Ki fogja szeretni õt,
ha mindig csak öl, pusztít, vért szív,
vagy csak jelesül gondolkodik? Udo
Kiernek azonban nagyon erõs arca van.
Még mindig. Tekintete égeti a vásznat.

„Filmszínészetet nem lehet tanulni,
legfeljebb azt, hogyan kell pontos jel-
ben állni – vélekedik. – A filmszínészet-
hez egy csomó adottság szükséges. Ki-
sugárzás. Erõ. Egyéniség. Magamra
kell vonni a figyelmet. Vagy csábító-
ként, vagy félelmet, borzongást keltve.
Kétszázötven filmben játszottam, de
be merem vallani, abból csak ötvenre
vagyok igazán büszke. Az az ötven vi-
szont az európai filmmûvészet leta-
gadhatatlan része, maradandó értéket
képviselve. Paul Morrisseyvel a
Drakulát Rómában, a Cinecittában for-
gattuk. Tizenöt percig tartott a hírne-
vem, mert éppen akkor Fellini is ott
forgatott. Carlo Pontitól kaptuk a
pénzt, õ volt a film producere. Huszon-
hat éves lehettem, ezzel az alkotással
alapoztam meg a hírnevem. Találkoz-
tam Vittorio De Sicával, Viscontival.
Utóbbinak még tetszettem is, aztán

szerzett neki a tengerentúlon. „Maradj
tûzközelben!” – bátorította egy ottani
ismerõse. Azóta Kaliforniában él.
Palm Springsben van birtoka, ahol
egész évben kertészkedik, ez a legked-
vesebb idõtöltése. De mûgyûjtõ is. Ér-
tékes alkotások birtokosa. Sok más
mellett Czóbel- és Mednyánszky-
mûveké. Nevetve közli, kétnapi gázsi-
jából vette, amikor Magyarországon
forgatott.

„Palm Springsben én vagyok a leg-
fiatalabb. Körülöttem kõgazdag nyug-
díjasok élnek. Ülök egy étteremben, és
átszól hozzám egy úr az asztal felett,
hogy fiatalember, a sótartót lenne
olyan szíves! Én ettõl nagyon boldog
vagyok. Vagy elhúz mellettem egy ko-
csi, látom, hogy egy idõs hölgy ül a vo-
lán mögött, mellette a gazdag, éleme-
dett korú férje, aki már alig bírja von-
szolni magát. Hozzájuk képest én még
tényleg tökös fickó vagyok. Ezért is
örülök, hogy óriási telkem van, ahol
minden az kezem munkáját dicséri.
Locsolom a füvet, gondozom a fákat,
kutyám is van, macskám is. A Jancsó-
féle happening nem az én világom volt,
bár az egyenruha jól állt rajtam mind-
két filmjében. Én Palm Springsben va-
gyok igazán szabad, ott érzem boldog-
nak magam.”

mégsem dolgoztunk együtt. De jóval
késõbb jött Gus Van Sant. Keanu
Reeves és River Phoenix fõszereplésé-
vel az Otthonom, Idaho. Egy motelszo-
bában bebújunk az ágyba. A két fiú meg
én. De azt találtam ki, hogy elõtte még
énekelek. Szóltam a rendezõnek, rá-
bólintott. De mikrofon helyett egy lám-
pába énekeltem. Én kisebb lámpára
gondoltam, Gus nagyot hozatott. Úgy
énekeltem, hogy közben táncoltam is.
A két srác csak bámult, hogy mit csi-
nálok, hogyan mozgok. Remek jelene-
tet hoztunk össze.”

Bódy Gáborral a mannheimi feszti-
válon találkozott. Ennek eredménye-
ként kapta meg a spanyol Patricia
Adriani, Cserhalmi György és Garas
Dezsõ mellett a lánglelkû költõ szere-
pét a Nárcisz és Psychében. A Kato-
nákban, ugyancsak Bódynál, kisebb
szerepet játszott. „Ki ez a gyönyörû nõ
a filmben?” – kérdezte egy riporternõ
a rendezõt. „Udo Kier – felelte Bódy. –
Õ nõként és férfiként egyformán
szép!” Ám a riporternõ tovább fagga-
tózott. „Akkor hogy is van ez? Udo Kier
nõt játszik?” – értetlenkedett. „Nem,
férfit! Egy különleges férfit!” – javítot-
ta ki Bódy. Nem mellesleg neki kö-
szönheti a német színész az egyik nagy
felismerését, amelyet azóta sem felej-
tett el magyarul: „Az idõ bûn.” Arra fi-
gyelni kell. „Az elvesztett idõt ugyanis
nem lehet visszahozni” – mondja már
angolul. Majd hozzáteszi: „Pénzt lehet
pazarolni, idõt nem szabad.”

Hogy miért kapott annyi rosszfiú-,
annyi gazember-, annyi szörnyeteg-
szerepet? Nem tudja. Egyvalamiben
azonban biztos:

„Angyalnak kell lenni ahhoz, hogy
ördögöt tudj játszani.”
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tóan kék. Ami viszont még ennél is lé-
nyegesebb: színészi nagyságával elsõ-
sorban az európai filmmûvészetet gaz-
dagította és gazdagítja ma is, hetvenöt
évesen. A legtöbbször negatív figurák
bõrébe bújva. Ha nem õ a fõszereplõ,
akkor a háttérbõl éppen õ mozgatja a
hõst, vagy – nem egy esetben – könnyû-
szerrel lejátssza. Ami sokkal nehezebb
feladat, hiszen kisebb szerepbõl kreál
a szemünk láttára kiteljesedõ figurát.
Annyi negatív fazont, mint õ, nem is vál-
lal egy igazi sztár. Ki fogja szeretni õt,
ha mindig csak öl, pusztít, vért szív,
vagy csak jelesül gondolkodik? Udo
Kiernek azonban nagyon erõs arca van.
Még mindig. Tekintete égeti a vásznat.

„Filmszínészetet nem lehet tanulni,
legfeljebb azt, hogyan kell pontos jel-
ben állni – vélekedik. – A filmszínészet-
hez egy csomó adottság szükséges. Ki-
sugárzás. Erõ. Egyéniség. Magamra
kell vonni a figyelmet. Vagy csábító-
ként, vagy félelmet, borzongást keltve.
Kétszázötven filmben játszottam, de
be merem vallani, abból csak ötvenre
vagyok igazán büszke. Az az ötven vi-
szont az európai filmmûvészet leta-
gadhatatlan része, maradandó értéket
képviselve. Paul Morrisseyvel a
Drakulát Rómában, a Cinecittában for-
gattuk. Tizenöt percig tartott a hírne-
vem, mert éppen akkor Fellini is ott
forgatott. Carlo Pontitól kaptuk a
pénzt, õ volt a film producere. Huszon-
hat éves lehettem, ezzel az alkotással
alapoztam meg a hírnevem. Találkoz-
tam Vittorio De Sicával, Viscontival.
Utóbbinak még tetszettem is, aztán

szerzett neki a tengerentúlon. „Maradj
tûzközelben!” – bátorította egy ottani
ismerõse. Azóta Kaliforniában él.
Palm Springsben van birtoka, ahol
egész évben kertészkedik, ez a legked-
vesebb idõtöltése. De mûgyûjtõ is. Ér-
tékes alkotások birtokosa. Sok más
mellett Czóbel- és Mednyánszky-
mûveké. Nevetve közli, kétnapi gázsi-
jából vette, amikor Magyarországon
forgatott.

„Palm Springsben én vagyok a leg-
fiatalabb. Körülöttem kõgazdag nyug-
díjasok élnek. Ülök egy étteremben, és
átszól hozzám egy úr az asztal felett,
hogy fiatalember, a sótartót lenne
olyan szíves! Én ettõl nagyon boldog
vagyok. Vagy elhúz mellettem egy ko-
csi, látom, hogy egy idõs hölgy ül a vo-
lán mögött, mellette a gazdag, éleme-
dett korú férje, aki már alig bírja von-
szolni magát. Hozzájuk képest én még
tényleg tökös fickó vagyok. Ezért is
örülök, hogy óriási telkem van, ahol
minden az kezem munkáját dicséri.
Locsolom a füvet, gondozom a fákat,
kutyám is van, macskám is. A Jancsó-
féle happening nem az én világom volt,
bár az egyenruha jól állt rajtam mind-
két filmjében. Én Palm Springsben va-
gyok igazán szabad, ott érzem boldog-
nak magam.”

mégsem dolgoztunk együtt. De jóval
késõbb jött Gus Van Sant. Keanu
Reeves és River Phoenix fõszereplésé-
vel az Otthonom, Idaho. Egy motelszo-
bában bebújunk az ágyba. A két fiú meg
én. De azt találtam ki, hogy elõtte még
énekelek. Szóltam a rendezõnek, rá-
bólintott. De mikrofon helyett egy lám-
pába énekeltem. Én kisebb lámpára
gondoltam, Gus nagyot hozatott. Úgy
énekeltem, hogy közben táncoltam is.
A két srác csak bámult, hogy mit csi-
nálok, hogyan mozgok. Remek jelene-
tet hoztunk össze.”

Bódy Gáborral a mannheimi feszti-
válon találkozott. Ennek eredménye-
ként kapta meg a spanyol Patricia
Adriani, Cserhalmi György és Garas
Dezsõ mellett a lánglelkû költõ szere-
pét a Nárcisz és Psychében. A Kato-
nákban, ugyancsak Bódynál, kisebb
szerepet játszott. „Ki ez a gyönyörû nõ
a filmben?” – kérdezte egy riporternõ
a rendezõt. „Udo Kier – felelte Bódy. –
Õ nõként és férfiként egyformán
szép!” Ám a riporternõ tovább fagga-
tózott. „Akkor hogy is van ez? Udo Kier
nõt játszik?” – értetlenkedett. „Nem,
férfit! Egy különleges férfit!” – javítot-
ta ki Bódy. Nem mellesleg neki kö-
szönheti a német színész az egyik nagy
felismerését, amelyet azóta sem felej-
tett el magyarul: „Az idõ bûn.” Arra fi-
gyelni kell. „Az elvesztett idõt ugyanis
nem lehet visszahozni” – mondja már
angolul. Majd hozzáteszi: „Pénzt lehet
pazarolni, idõt nem szabad.”

Hogy miért kapott annyi rosszfiú-,
annyi gazember-, annyi szörnyeteg-
szerepet? Nem tudja. Egyvalamiben
azonban biztos:

„Angyalnak kell lenni ahhoz, hogy
ördögöt tudj játszani.”
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