
BODNÁR DÁNIEL

Ön abudapesti piarista
gimnáziumban érettsé
gizett, 1972-ben. A
szocializmus fénykora
Magyarországon ahat
vanas évekvégére, het
venesévekelejére tehe
tő. Akkoriban a vallá
sosság nyal megvallá
sakockázatos volt.Szü- .
lei istenh(vők voltak,
vagy a nagy múltú,
patinás egyJuizi gimná
zium oktatái, nevelői

irányzata vonzotta őket?

Egyes felmérések sze
rint ugyanisa mai elit
többsége méga szocia
lizmusban engedélye
zett, nyolc egyházi
gimnáziumban érettsé
gizett.

AVIGIUA BESZÉLGETÉSE

Dér Andrással
Dér András (1954) Balázs Béla-díjas filmrendező és opera tőr, a mai ma
gyarfilmművészet egyik legeredetibb, legmarkánsabb hangvételű alkotó
ja. 1980-1984 között végezte el a Szinhdz- és Filmművészeti Főiskola

operatőri szakát. Dokumentum- és játékfilmesként is egyaránt kimagasló
műveket alkotott. Főbb rendezései: Szépleányok (1986, Hartai LÁszlóval
közösen, az 1987-es Filmszemle rendezői díja, Mannheim kategória fődíj,

Kosalyn fődíj stb.); Szibériai nyár (1990, kisjáte1cfilm, Mannheim kriti
kusokdíja, Aix-en Provence fődíj sib.);Árnyékszázad (1992, játékfilm).
Keresztúton (1999,az l. Ökumenikus Nemzetközi Filmszemle első díja),
Kanyaron túl (2001, fődíj a 2002-es III. Ökumenikus Nemzetközi Film
szemlén, valamint ugyancsak ebben az esztendőben a Moszkva melletti
rjazanyi filmfesztiválon és bronz díj Fürt Lagotoban) Főbb szinházi ren
dezései: R. W. Fassbinder: Fehér méreg, Paul Claudel: Angyali üdvöz
let, Mishima: Sade Márkiné, Ferences Passió Budaörsön, W.
Nicholson: Árnyország. A. Gelman: Pad.

A mi családunk rendkívül heterogén összetételű, mindenféle vér
megtalálható az ereinkben. Édesanyám katolikus, felmenői között
vannak svábok, tótok, magyarok, ám különösen erős a katolikus
vonal. Édesapám evangélikus vallású volt, csakúgy, mint az édes
anyja, de az apja zsidónak született. Ezen kívül apai ágon osztrák
és szabadkai őseim is vannak. Igazi kelet-európai gyűjtőmedence
tehát a vérrendszerem, sokfelől kaptam a genetikai összetevőket,

de az idők során a katolikus vonal vált meghatározóvá. Szüleim a
maguk módján voltak istenhívők. Templomba nem nagyon jártak,
de egyházi esküvőjük volt. A keresztapám édesanyám testvére
volt, a II. világháború után a Rajk-titkárságon dolgozott, s még mi
előtt letartóztatták volna, 1947-ben disszidált. 6 a piaristákhoz járt
gimnáziumba, így adva volt számomra, hogy folytassam ezt a csa
ládi örökséget. Amikor a szüleim 1968-ban beírattak a Mikszáth
Kálmán téri intézménybe, nem voltam túlzottan boldog, elsősor

ban azért, mert korán felébredt bennem a lányok iránti érdeklődés,
s a piaristákhoz ugye csak fiúk járhattak. A négy év gimnázium
nem volt ugyan feszültségmentes, de összességében szép volt és
izgalmas. Érettségi után új vizekre hajóztam, és csak akkor döb
bentem rá: mennyi minden felhalmozódott a raktártérben, amit
eleinte súlyos tehernek éreztem, s attól tartottam, hogy mindez le
húzza a hajómat, csökkenti a sebességét, korlátozza a szabadságo
mat, de később kiderült: ebből a raktárkészletből tudok töltekezni,
erőt meríteni, ha úgy érzem, hogy kimerültek az energiáim.
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Egyszer úgy nyilatko
zott, hogyaz életnehéz
pillanataiban óriási se
gítséget jelentett Ön
nekmindaz,amitapia
rista gimnáziumban
megtanult a konfliktu
sos helyzetek kezelésé
ró1.

Arról miként vélekedik,
hogya világ valaha élt,
egyik legnagyobb film
rendezője, Federico Fel
lini egyszer úgy nyilat
kozott,hogya katolikus

A gimnáziumban legjobban természetesen egyes tanáraim példái
hatottak rám, bár egy személyt nem lehet elválasztani attól a kö
zegtől, amelyhez tartozik. Én még akkor voltam piarista diák, ami
kor csak paptanáraink voltak - egyedül a testnevelés tanárunk
volt világi -, és ezt óriási szerenesémnek tartom. A tanári kar va
lóban a piarista rend megalapítójának, Kalazanci Szent Józsefnek a
szellemében tevékenykedett. Igazán mélyen és életre szólóan két
tanár hatott rám. Az egyik László Mihály volt, az osztályfőnököm.

aki kémiát és biológiát tanított, de nem is ez volt a lényeg, hanem
személyiségének a hatása. Egészen fantasztikus pedagógus volt.
Soha nem "haverkodott" velünk, sőt, megtartotta a három lépés
távolságot, ennek ellenére mélyen ismert bennünket. Ha szükséges
volt, engedte érvényesülni a szabad akaratunkat, ha viszont túllép
tünk egy határt, akkor szigorúan büntetett. Ha valamelyik diák ló
gott, nem tanult, vagy szemtelen volt, nem csupán a felszínt nézte,
hanem az okokat, a miérteket is kutatta. S a személyes példája ... Ha
kirándulni mentünk, tűzhetett a nap, lehetett kánikulai forróság, ő

akkor is sötét öltönyben, állig begombolt fehér ingben, kalapban
gyalogolt végig harminc kilométert, egyetlen zokszó nélkül, még
csak izzadságcsepp sem ült ki a homlokára. Elképesztő önfegye
lemmel rendelkezett. A személyéhez kapcsolódó rengeteg élmény
ből megemlítek egyet, ami tökéletesen jellemzi, hogy milyen ember
volt: az utolsó, érettségi előtti osztálykirándulásunkon délidőben.

többórás gyaloglás után, holtfáradtan estünk be egy étteremfélébe,
és azonnal sőrt rendeltünk. De nem tudtuk meginni, mert megjelent
a Tanár Úr. Látszott rajta, hogy forr benne az indulat, kiparancsolt
bennünket az étteremből, nem érdekelte, hogy nem tudtuk meginni
a sőrt, amit persze kifizettettek velünk. S hiába tiltakoztunk, nem
érdekelte. Persze nagyon haragudtunk rá. Este aztán a szálláshe
lyünkön a vacsora után azt mondja két srácnak: Domine, menjenek
le az étterembe, ott van egy láda sör, ki van fizetve, vigyék fel, és
igyák meg az osztállyaI. Ez mindennél többet mondott, hogy mi
történt aznap az osztály és kőzte, mikor cselekedtünk mi helytele
nül, és mikor ő, illetve hogyan emelkedhetünk felül hibáinkon,
gyengeségeinken. Ugyanilyen hatással volt rám Jelenits István tanár
úr, aki nekem sajnos "csak" hittant és egyháztörténetet tanított, de
azon túlmenően is rendszeresen jártam hozzá, kezdettől fogva meg
mutattam neki az írásaimat, később is mindig elhívtam a filmjeim,
színházi rendezéseim bemutatóira. Fontos iránytű ő számomra,
mindaz, amit gondol a világról, az élet dolgairól, a hitről.

Ez csupán részállapot. Ha nagyon szigorúan veszem, akkor min
den iskolai rendszer megnyomorít, már az óvoda is, pedig az nem
feltétlenül egyházi intézmény. Az ember már egészen kiskorában
belekerül egy rendszerbe, amely hasonlóan a hasábburgonya ké
szítő késhez, megpróbálja kockára formázni, belekényszeríteni va
lami mértani alakzatba. Ez a színház- és filmművészeti főiskolán is
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iskolákban megtörik a
diákok akaratát, nem
engedik kibontakozni a
személyiségüket.

Még a megtérése előtti

időszakra?

Pedig annakidején pél
dáulaz Édes életen az
egyház felháborodott,
ki is prédikálta ...

Otthonról milyen in
díttatástkapott, hogya
filmrendezői, illetve az
operatőri pályát vá
lassza?

így volt, ott is megpróbáltak megnyomorítani. Igen, vállalok egy
szellemi közösséget. egy értékrendet, még ha tizennégy éves kor
ban nem is önként, hanem szülői akarattal - nyilvánvaló, hogy ez
konfliktushelyzet, de ezzel később meg kell küzdeni, és ebben
nem akadályoznak. Az is tény, hogy megvan ennek az ellenoldala
is, így az érettségi után volt néhány évem, ami Szent Ágoston ko
rai időszakára emlékeztetett.

Igen. Ugyanakkor tudomásul kell vennünk, hogy az ember duáli
san van felépítve, a jó és a rossz ösztöneink szakadatlan küzde
lemben állnak egymással. Hullámzik bennünk az érzéki és a szel
lemi, van, akit a biológiai ösztönei uralnak, és van, akit az intel
lektusa. Minél elóbb kialakul az értékrend szerinti belső hierarchi
ánk, amelynek segítségével rangsorolni tudjuk, hogy mi a fontos, az
időtálló, és mi az értéktelen, illékony, annál teherbíróbb személyiség
válik az emberből. Fellini idézett véleményét illetően pedig meg
győződésem: ha nem járt volna egyházi iskolába, akkor nem tudott
volna annyi jó és igaz filmet csinálni. Mostanában újranéztem a
filmjeit, és lenyűgöz a történeteiból áradó mély hit és emberszeretet.

Ez már akkor is nevetséges volt, hiszen mély keresztény üzenet
van a film végén: Marcello ott szédeleg a tenger partján a minden
ből kiábrándult, részeg társasággal, és közben a halászok kihúz
nak egy nagy halat. Számomra ez a hal a ninivei Cet, bibliai példá
zat, de a jelenet további transzcendens asszociációt indít el az em
berben: a Marcello társaságához tartozó nők furcsa, erotikus bor
zongással nézik a Cet szemét, s a halászok durva, paraszti kezeit:
ők az apostolok, akiket ezek a nők már nem ismernek. Oldalról
pedig egy kislány integet Marcellónak: az a kislány, aki a film ko
rábbi részében derűsen énekelgető ártatlan pincérlányként találko
zik az éppen megváltozni akaró Marcellóval, aki régóta tervezett
regényén dolgozik. 6 az angyal, akit azonban Marcello nem ismer
meg, egyébként sem hallja, amit mond neki itt a végén. A kislány
azonban nem haragszik, mosolyog, jelzi Marcellónak, hogy meg
bocsát. Mintha azt mondaná: nem ítéllek el téged, hiszen gyarló
ember vagy, félelmeiddel, görcseiddel, materiális vágyaiddal, de
azért bízom benne, hogy talán majd egyszer rátalálsz a helyes
útra. Gyönyörű keresztény üzenet ez a végén, csoda, Isten megbo
csátó, megengedő szeretete mutatkozik itt meg.

Nagyon bújtatott, rejtett utalásokat fedeztem fel, de csak utólag.
Konkrétan semmi nem inspirált arra, hogy filmrendező legyek, bár
a képi kultúra korán megjelent az életemben. Édesapámnak ugyan
is szenvedélye volt a fényképezgetés, és órákig tartó, nagy családi
diavetítéseket tartott anyámnak, öcsémnek és nekem. Ez a "tortúra"
nem szegte kedvem, végül én is rákaptam a fotózásra. Eszem ágá
ban sem volt azonban, hogy hivatásszerűen foglalkozzam a film-
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Hogyan hatott édes
anyjahitére az, hogy a
kommunisták tönkre
tették az életét? Nem
ábrándult kia Teremtő

ból, illetve nem rendült
meghite a krisztusi ir
galomban, szeretetben?

mel, A színházi rendezést illetően volt egy személyes élményem: ál
talános iskolába jártam még, amikor a Balaton partján "megrendez
tem" Gárdonyi Géza A láthatatlan ember című regényének egyik jele
netét. Nagyon tetszett ott az egyik kislány, és nem mertem ezt neki
bevallani, ezért kitaláltam: ha nekiadom Emőke szerepét, a főhőst,

Zétát pedig én magam játszom el, akkor a szerep szerint megpuszil
hatom. A családunkban egyébként édesanyámnak voltak művészi

ambíciói, ő zongoraművésznek készült, de a kommunista hatalom
közbeszólt: klerikálisnak bélyegezték, és aljas módon eltávolították
az akadémiáról. Mindez az ötvenes évek elején történt, tehát még a
születésem előtt. A kommunisták fizikailag és lelkileg is tönkretet
ték az anyámat. A zongoránk megmaradt, nem adtuk el, de anyám
nem engedte, hogy megtanuljak játszani, pedig nagyon szerettem
volna. O viszont azt akarta, hogy orvos legyek. Azonban nem vet
tek fel az egyetemre, és akkor, abban a reményben, hogy így leg
alább idólegesen megúszhatom a katonaságot, elmentem fényké
pésztanulónak, a Dési Huber István Ipari Iskolába jártam. Nagy
váltás volt ez, a piarista gimnázium után bekerülni egy ilyen intéz
ménybe, sokkszerűen ért a dolog, úgy éreztem magam, mint ami
kor valaki a szaunából beugrik a jéghideg medencébe. Egy intéz
ménybe járt itt a cipő felsőkészítő, a kefekötő, a bőrdíszműves, a
gimnáziumot végző diák és a csak általános iskolai végzettséggel
rendelkező fiatal. Valójában itt kezdődött a képkultúra iránti tuda
tos érdeklődésem. Velem együtt járt ebbe a fényképész iskolába két
későbbi filmrendező kollégám is, Mész András és Xantus János.

Nem. Anyám fantasztikus ember volt. Miután eltávolították a fóis
koláról, először idegösszeomlást kapott, de utána hatalmas hittel
és akarattal újrakezdte az életét. Hátat fordított a művészetnek, és
elment könyvelőnek. Zenész barátai biztatták, hogy lépjen túl a
csalódásán, elmehetett volna velük a vidéki turnéikra, játszhatott
volna éjszakai mulatókban, de apámban feléledt akkor a félté
kenység, és anyám döntött: nem teszi kockára a család békéjét. En
gem ez mindig elképesztett, és volt idő, amikor dühített is, hogy
anyámban ekkora alázat és lemondási készség van. Hogy milyen
fantasztikus méltósággal viselte a sorsát. Őrá áll a mondás, hogy
akit szeret az Isten, azt megpróbálja, és azokat is, akik többet bír
nak, mint mások: apám többször kapott trombózist, végül lebé
nult, élete utolsó tíz évét tolókocsiban töltötte. Anyám hihetetlen
odaadással ápolta. Gyakran mondogatta: ha nem lenne hite, nem
tudta volna végigcsinálni az életét. Időnként persze fölmerült ben
ne is a kérdés: Istenem, miért teszed ezt velem? Borzasztóan sajná
lom, hogy csak halála után rendeztem meg William Nicholson:
Árnyékország című drámáját, amelynek főhőse, C. S. Lewis, az an
gol irodalom professzora, gyermekmesék és keresztény hitvédő

művek szerzője arról elmélkedik: ha Isten szeret, a fájdalmat miért
adja? Az ő filozófiája, hogya fájdalom Isten megafonja, amivel éb-

825



Dokumentum- és játe'k
filmjeiben is Önt első

sorban azolyan rendkí
vüli személyiségek ér
deklik, akikakörnyezet
erőszakos diktátuma,
kicsinyessége, értetlen
sége miatt nem tudják
kimagasló adottságai
kat kibontakoztatni.
Gondolok itt Szőts Ist
vánra, Fülöp Viktorra,
Gencsi Tiborra, Szabó
Jánosra. Mennyire meg
határozó ebben édesany
ja pe1dája?

Arramégnemgondolt,
hogyfilmre vigyeacsa
ládja történetét?

resztőt fúj egy süket világnak. Ez gyönyörű gondolat, ám döbbene
tes fordulat az, hogy amikor Lewis ezt intellektuálisan megfogal
mazta, és azt hitte, meg is fejtette a lényeget, akkor saját személyes
életében tapasztalja meg a fájdalmat, hiszen kiderül: halálos beteg
élete nagy szerelme, az a nő, akire oly sokáig várt. Lewis ekkor
szembekerül a saját állításával, és fellázad Isten ellen, miért nem le
het ő boldog a feleségével, miért kell az asszonynak meghalnia
csontrákban, és miért marad ő itt egyedül, a fájdalomba zárva? A
lázadás vége azonban a megbékélés, Lewis a hozzá tartozó asszony
fájdalmain és halálán keresztül éli és érti meg igazán: a majdani
szenvedés a jelen boldogságának része... A jövendő boldogságom
ban pedig benne van az a fájdalom, hogyelveszítelek. A végesség
nek és a végtelennek ez az egyszerre megtapasztalása csodálatos:
az, hogy ezt a kettőt együtt vagyunk képesek felfogni, egyszerre lá
tom a tehetetlenségemet és a végtelenséget. Ez olyan őrületesen fe
szítő erő, amit borzasztóan nehéz felfogni, megélni, de ettől élet az
élet. Nem egy sík felületet látok, hanem vertikumát is a dolgoknak.

A témaválasztásom talán nem annyira tudatos, mint azt az ön fel
sorolása sejteti, bár az kétségtelen, hogya családi példák hatottak
rám: meggyőződésem, hogy anyám és apám is sokkal többre let
tek volna képesek, ha a rendszer nem teszi tönkre őket, és csalá
dom más tagjait is. Idetartozik, hogy apám középbirtokos család
ból származik, apai nagyapámnak Tolna megyében több mint száz
hold földje volt. Más lehetőségek voltak tehát családom tagjai előtt,

de 1948-ban egy csapásra megváltozott minden, visszazuhantak a
nullára, életüket derékba törte a kommunista rendszer. Egészen bi
zonyos, hogy mindez erőteljesen hatott az egész gondolkodásomra.
Nekünk otthon nem kellett direkt politikáról beszélnünk, ennek ha
tása ott volt a mindennapi életünkben, messze hatóan kiáradt a
múltunkból, kétszáz éves családi ékszereink voltak, csodálatos bie
dermeier tálalónk, miközben a szüleinknek filléres, napi gondjaik
voltak. Említettem a nyolc nyelven beszélő keresztapámat, aki
kénytelen volt disszidálni, hogy megússza a letartóztatást. Fantasz
tikusan bonyolult, sokrétű miliő vett körül gyerekkoromban, és va
lószínűleg ezért vonzódom az ön által említett személyekhez.

De igen, sőt, már a forgatókönyvvel is elkészültem. Természetesen
nem csupán a családom tagjairól mintáztam a szereplőket, renge
teg forrásból dolgoztam, sok alakot gereblyéztem össze, az isme
retségi korömből és a fantáziámból is alkottam meg figurákat, de
sajnos eddig nem kaptam pénzt a tervemre, hiába pályáztam. Pe
dig nem nosztalgikus múltba nézésről szól a forgatókönyvem, ha
nem arra próbál választ keresni, hogyan lehet a fájdalmak, a konf
liktusok ellenére is megmaradni, megbocsátani és továbblépni,
szakítva végre a szüntelen mocskolódással és vádaskodással, ami
átszövi a nagypolitikát és a makrokörnyezetet is. Játékos derűvel,
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Említette a megbocsá
tás képességét. Jézus
azt mondia, hetvenhét
szerhétszerkellmegbo
csátanunkaz ellenünk
vétkezőknek, vagyis a
végtelenségig. Ugyan
akkor ő is utal rá,hogy
ha valaki a végsőkig

megátalkodott, akkor
egy idő után nem kell
vele foglalkozni. A
mindennapokban isföl
vetődik a kérdés: hol
vanahatáramegbocsá
tásban?

Pedig Rocco alegjobbra
törekszik: feltételek ne1
kül bocsát megtestvéré
nek,a jellemgyenge Si
monénak, aki visszaél
azőszeretetével. Felve
tődik azáldozat kérdése
is: Rocco lemond szerel
méről, Nadiár61...

A Kanyaron túl dro
gosokr61 szol Főhősét,

Mágocs J6zsefet az 1987
ben elhunyt Szab6 Já
nos katolikus paptál
mintdzta, aki már a
80-as években foglalko
zott kábít6szeresekkel.

A filmben Mágocs atya
többfrontos harcot vív:
egyrészta drogosokkal,
akiken segíteni akar,
másrészt saját egyháza

ironikus, elégikus hangon próbáltam ábrázolni a szereplőket.

Mondom, nem voltak rá vevők az illetékesek. de nem tettem le a
történet megvalósításáról.

Ez borzasztóan nehéz kérdés, és azt hiszem, itt több dolgot is kű

lön kell választani. A megbocsátásnak elvileg kötelezőnek kellene
lennie, de létezik a felelősségvállalás és a felelősségre vonás is.
Radovan Karadzsics tíz éve bujkál, egyfelől tömeggyilkos, másfe
lől viszont vannak, akik nemzeti hősnek tartják. Bizonyos bűnöket
nem szabad büntetlenül hagyni, és a keresztény teológiában is na
gyon erőteljesen és mélyen jelenik meg a bűn fogalma, a bűnhöz

való viszony. Ugyanakkor a bűn mellett ott van a szeretet és a
megbocsátás is. A kérdést ebben a kontextusban kell kezelni, és
egyik dolgot sem lehet kidomborítani úgy, hogya másik kettőt

elhanyagoljuk. Ha valaki elkövet egy bűnt, és a fölötte ítélkezó1<
csak a bűnhődés és a büntetés szükségességét hangsúlyozzák, mel
lőzve a megbocsátást és a szeretetet, akkor a bűnelkövető könnyen
mély depresszióba zuhanhat, kilátástalannak tartva a helyzetét. A
Szent PáH Szeretet-himnusznak minden helyzetben előtérben kell
lennie. A filmtörténet egyik legmegrázóbb erejű alkotása Visconti
Rocco és fivérei című filmeposza. Gondoljon csak arra, milyen tragé
diákat okoz Rocco azzal, hogy túlzásba viszi a megbocsátást.

A történet elején Nadia cinikus prostituált, s amikor találkozik
Roccóval, teljesen megváltozik, és minden bizaimát a fiúba veti. Ó
azonban a rosszul értelmezett megbocsátással Simone irányába
feláldozza a lányt: lemond róla abban a reményben, hogy ezzel jó
útra téríti a lányba szerelmes Simonét, de nem kérdezi, hogy a
lány mit szól ehhez. Ez vétkes megbocsátás a részéről, mert bár
önmaga is meghozza az áldozatot, lemondva Nadiáról, de a lányt
is feláldozza. ehhez pedig nincs joga. A végtelen jóságával gyilkos
sá teszi a testvérét, Simonét. S ezzel valójában senki sem lesz jobb.

Sajnos nem ismertem őt személyesen. Vitézy László Úgy érezte sza
badon él című dokumentumfilmjében láttam egy interjút Szabó Já
nossal. Ezt természetesen többször megnéztem, ezenkívül láttam
az utolsó szentmiséjének is a felvételét. Beszéltem sok munkatár
sával, kezeltjével is, egy szegedi egyetemista pedig róla írta a szak
dolgozatát, és elküldte nekem. Filmemben azonban nem csupán
Szabó Jánosról van szó, hanem mindazokról az ismerőseimről.

akik kábítószeresekkel foglalkoznak.

A nyolcvanas évek közepe óta sajnos nem sok minden változott,
csupán a felszínen. A reakciók azonban ugyanolyanok, vagy ha
sonlók, mert akik a drogosokkal foglalkoznak, azok mindig gya
núsak. Egy-két kivételtől eltekintve szakmai karrierre nem számít
hatnak a drogosokkal foglalkozó pszichiáterek, pszichológusok. A
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elöljáróival, valamint
néhány világi hívővel,

akik értetlenül figyelik
tevékenységét, harmad
részt a hivatalos rend
őri szervekkel is, akik
nek fellépése kemény,
már-már brutális.

A könnyű drogok libe
ralizációja mellett kar
doskodók egyik legfóvb
érve,hogyaz alkohol is
rengeteg halált, tragé
diátokoz, mégsem akar
ja betiltani senki.

Amikorfilmjekészítése
közben drogosokkal be
szélgetett, hogytapasz
talta: aki a kábítószer
rabja lesz,az menekül a
világ rosszasága, fel
oldhatatlannak látszó
ellentmondásai ellen,
önmaga felelőssége, a
szürke,siváréletet ígé
rő jövó1<ép elől?

társadalmi elismertség szinte a nullával egyenlő, és kegyetlen a dro
gosok megítélése is. A legéppisztolyozástól kezdve a ciánozásig
mindent hallottam már, hogy mit kellene velük csinálni. Itt bizony
bőven van mit tenni azért, hogy változzék a drogosok társadalmi
megítélése. Ugyanakkor igen veszélyesnek tartom a drogliberalizá
ciós törekvéseket, ez iszonyú felelőtlen dolog, játék a tűzzel. mások
életével. Ha egy tinédzser a nyilvánosság előtt tüntet a lágy drogok
legalizálása mellett, azt tekinthetem a fiatalos lázadás egyik formá
jának is, a konformista társadalom ellen. Ám amikor érett, művelt,

tekintélyes személyek is e mellé állnak, az rettentően veszélyes.

Akik erre hivatkoznak, azoknak nagyon is tisztában kellene lenni
ük azzal, hogy ezt a két dolgot nem lehet összehasonlítani. Igaz
ugyan, hogy az alkoholnak sokkal több áldozata volt eddig, mint a
drognak, de az italozást egy életen át lehet kezelni, és a kulturális
közege, hagyománya is más a két dolognak. Más szinten van a
drog ön- és közveszélyes szerepe, tudatmódosító hatása, a fiatalok
körében ható expanzív rombolása. Megint visszatérhetünk a bűn,

szeretet, megbocsátás kérdéskörére. Az biztos: a társadalom részé
ről nem elfogadható álláspont a "csak büntetni" szemlélet, nem
szabad bűnözőként tekintenünk a kábítószert kipróbáló, vagy an
nak fogságába esett fiatalokra, komplexen kell foglalkozni ezzel a
problémával, és ebben óriási szerepe van a prevenciónak.

Mindez együtt hat, a drogozás lehet a keresésnek az egyik csapda
helyzete. Amikor az ember keres, és nagyon szeretne választ kapni
bizonyos kérdésekre, megnyílik a világ dolgai előtt, különösen érzé
keny kezd lenni a mozgásokra, és ilyenkor egyre mélyebb rétegek
be juthat el, imaginárius területekre. A drog kiváló repülőszőnyeg

ahhoz, hogy használója belemenjen az érzékelhetőn túli világba. S
mivel a világ önmagában valóban nehezen elviselhető, szükség van
tudatmódosításra. A tudatunk pedig módosulhat a mély hit, az al
kotás és a drog által is. Ám a drog használata csapda, mert általa el
hiszem, hogy titkok tárultak fel előttem, rengeteg ismeretlen dolgot
láttam, százezer évet éltem, és olyan, csodálatos dolgokat éreztem,
mint még soha, spirituális (!) feltöltődést kaptam, amitó1 tényleg
alapvetően megváltozott az életem, és eztán minden másképpen
lesz. Ezután azonban nem a személyiségem kibontakozása követke
zik, hanem a számla benyújtása, mert kiderül, hogy mindez illúzió
volt, és akkor következik a személyiség kicsavarodása, legyalulása.
A teljes tehetetlenség érzése. Ilyenkor van azonban annak is esélye,
hogy fordítsunk az életünkön. A kábítószerben menedéket kereső

emberek többsége rendkívül érzékeny, olyan személy, aki valami
többre vágyódik, mint amit a hétköznapi valóság nyújtani képes, ke
resi a lehetséges válaszokat az élet nagy kérdéseire, értelmezni akarja
a világot, saját személyiségét, viszonyát a létezéshez. A drog révén
megismer egy másfajta létezést, ahonnan nagyon nehéz visszajönni.
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A filmbeli Mágocs Jó
zsef atya fantasztikus
hittel és lelkesedéssel,
ugyanakkor abszolút
illúziómentesen foglal
kozika drogos betegek
kel. Hol van az a pont,
amikoregy hasonló te
rápián résztvevő dro
gos teljesbizonyosság
galelmondhatja magá
ról: teljesen tiszta,
meggyógyult, nyugod
tan kiléphet az életbe,
nemfogvisszaesni? To
vábbi kérdés, hogy mi
hezkezdodakintaz éle
tével, lát-e maga előtt

valamilyen értelmes
célt, feladatot? Egyér
telmű, hogy Mágocs
atya Istenhez akarja a
gondozottait elvezetni,
de ez hogyan érvénye
sülamindennapokban?

Az előbb említette a
prevenció fontosságát.
Itt elvilegnagyszerepe
lehetne a családnak, de
sajnos ez a hagyomá
nyos intézmény fel
bomlóban van. Az Ön
filmjeven is,Szilvi nem
kívánatos személy ott
hon, mert az anyja in
kább az élettársát vá
lasztja, és kiadja albér
lőknek a saját lánya
szobáját.

Kétszer is jártam Medjugoréban. Mindkét alkalommal fölkerestem
az Elvira nővér által vezetett drog rehabilitációs tanyát, ahol ő és a
gyógyulni vágyó fiatalok is elmondták: ez nagyon-nagyon hosszú
út. Körülbelül három év után lehet föltenni a kérdést a betegnek,
hogy meggyógyult-e vagy sem, és a választ ő adja meg egyedül,
orvos nélkül. A gyógyulás egyértelműen a hithez kötődik. Tudok
egy fiatal fiúról, aki három év után mindenképpen el akart jönni, s
hiába marasztalta Elvira nővér, elmenekült, mert saját bevallása sze
rint attól félt, hogy ha marad, akkor hívővé válik. Nem mert átlépni
a küszöbön. Elvira nővér vallja: mindenkinek addig kellene náluk
maradnia, amíg egyértelművé válik: a közösségük által elvetett
mag a jó földbe hullott, vagyis amikor az illető személy teljesen rá
bízta magát Istenre. A szintén drogosokkal foglalkozó Erdős Eszter
református lelkész ugyanezt vallja, csak kicsit más szavakkal: amíg
új szívet nem kapnak a páciensek, vagyis amíg nem jutnak el Jézus
Krisztushoz. Illetve ez vonatkozik a buddhistákra és a muzulmá
nokra is, hiszen természetesen ők is eljuthatnak Istenhez. A drog ré
vén - és most általában a heroinról beszélek - a használók megis
merik az élet sötét dolgait, megtapasztalják a sötétséget. Amikor pe
dig meggyógyulnak, akkor Istent is megtapasztalják, hiszen ha egy
dolognak van sötét oldala, akkor egyértelmű,hogy létezik a világos
rész is. Azok, akik teljesen a drog hatása alatt vannak, hallani sem
akarnak Istenről. Ők a Gonoszhoz szólnak, csodálják és félik is egy
szerre annak hatalmát, erejét. Istent, Jézust elvetik, angyalokról be
szélnek, mert az angyal fogalmát lehet ködösíteni, maszatolni. Ami
kor aztán kiszabadulnak a kábítószer fogságából, akkor már nyu
godtan lehet beszélni nekik Istenró1. Soha nem reménytelen, végül
is egész életünkben úton vagyunk. Az imént említettük Fellinit: ő

katolikus iskoláztatása ellenére (vagy éppen azért) antiklerikálisnak
vallotta magát, ám halálos ágyához mégis papot hívott, meggyónt
és megáldozott. A remény az mindig megvan a gyógyulásra.

A család szerepe valóban meghatározó. Az tény, hogy az államilag
gondozott gyerekek körében tragikus és szinte megfordíthatatlan
a drogos fiatalok sorsa, ők a legveszélyeztetettebbek. Nekik még
csonka családjuk sincsen, és pénz híján a legszemetebb dolgokat
tömik magukba, roncsolva az agysejtjeiket. A családoknál viszont
kiemelkedőa szülők felelőssége. Magyarországon Kemenes Gábor
atya foglalkozik drogmisszióval, az ő plébániáján is levetítettük a
Ktmyaron túlt, majd elbeszélgettünk a szülőkkel. A sok anya közt
mindössze egy apa volt jelen. Hamar kiderült, hogy az egyik leg
súlyosabb probléma a szeretethiány. Néhány anya iszonyatosan
megsértődöttazon, hogy kétségbe vontuk a gyereke iránti szeréte
tét, ami kimerült az anyagi gondoskodásban. Nehezen értették
meg, hiába vállal el egy szülő több állást is, ha lelkileg nem tud
közel kerülni a gyerekéhez. Pedig erre lenne a legnagyobb szük
ség. A drogkérdés ugyanis gyakran szeretethiányból is fakad.
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A családon kívül sajnos
aMágocs atyaáltallét
rehozott, valóban krisz
tusi lelkiségű keresz
tény közösségek is hiá
nyoznak ma Magyar
országon, illetve csak
elenyésző számban lé
teznek. Az a világ, ami
körülveszi Mágocs atya
közösségét, szinte telje
sen istentelen, pozitív
szereplőcsupán a drog
intézet egyik orvosa.

Végül egy személyes
kérdés: a Kanyaron túl
egyikfőszereplője, Szilvi
megformálója Dér De
nisa, az Ön felesége.
Alakítása lenyűgözővolt,

szintemetamorfózis tör
téntafilmvásznon: töké
letesen játszotta eladrog
fogságában vergődő, de
onnan kétségbeesetten
szabadulni akaró lányt.
Az, hogy mindketien
hívőművészek, mennyi
reteszi speciálíssá akap
csolatukat?

Ez az abszolút realitás, ugyanis hiába hivatkozunk a különbözö sta
tisztikai adatokra, hogy hány százaléknyi keresztény él a nagyvilág
ban, illetve Magyarországon, ezek csak számok, amelyekkel el lehet
játszadozni, a valóság azonban ennél sokkal kijózanítóbb. Időnként

én is eljátszadozom a gondolattal, ami tudom, hogy teljes anakroniz
mus, de mégis: hogyan alakult volna a kereszténység története, ha
Nagy Theodosius idején nem válik államvallássá? Ha megmaradt
volna a szegények vallásának, ha nem karrierlehetőséget jelentett
volna sokaknak? Megjegyzem: a damaszkuszi úttal való példálózás a
legnagyobb félreértés. Szent Pál ugyanis nem karriert csinált, éppen
hogy a fényes földi pályafutás lehetőségét dobta el magától, hogy
hirdesse Krisztust, vállalva ezzel az üldöztetést is. Az én utópisztikus
elgondolásom, hogy ha az egyház nem kapott volna világi hatalmat,
talán akkor töltené be igazi hivatását, és lenne valóban a nyomorul
tak, az irgalomra vágyók egyháza. Persze még így is vannak minden
korszakban tündöklő egyéniségek, II. János Pál pápa apostoli szolgá
lata csodálatos példa volt. Több krisztusi közösségre lenne szükség.
Istennek hála, én tagja lehetek egy ilyennek. Felnőtt fejjel csatlakoz
tam családommal együtt az óbudai Don Bosco közösséghez. Nagyon
rokonszenves nekem, ahogy a szalézi atyák foglalkoznak a fiatalok
kal, a családokkal, nem teoretikusan, hanem közvetlenül, nagy fi
gyelmet fordítva a személyes kapcsolatokra. Érezni rajtuk, hogy va
lóban érdeklik őket a hozzáfordulók, és a közösség sora az elsődleges

számukra. Azt hiszem, a jövő egyházának arra kell majd törekednie,
hogy személyesen szólítsa meg az embereket, ahogyan Jézus is sze
mélyesen szólt az apostolokhoz, Zakeushoz, Mária Magdolnához. S
rendkívül fontos, hogy létrejöjjenek keresztény kulturális központok
- nem is feltétlenül a plébániákon -, amelyek közösségteremtőés
értékőrző, átadó fórumok lehetnének, mint például a jezsuiták Faludi
Akadémiája, ahol értékes szellemi-kulturális közösségre találtam.

Azt hiszem, hatásunk kölcsönösen meghatározó egymásra, kezdettól
fogva. Amikor húsz évvel ezelőtt megismerkedtünk, én kissé eltávo
lodtam a katolikus egyháztól. Nem Istentól, nem Jézustól, de a hitem
szinte teljesen személyessé vált. Denisa pedig nem is volt hívő, bár
kereste az utat Istenhez. Rengeteget beszélgettünk hitről, Istenről, Jé
zusról, művészetról, s természetesen egymásról, a világhoz,
transzcendenciához való viszonyunkról. A lázas keresés eredménye
képpen Denisa megtért, én pedig visszataláltam a katolikus egyházhoz,
amelyhez minden botlásom és gyarlóságom ellenére is tartozom.
Denisával nemcsak emberileg kötődünk erősen egymáshoz, művészi
leg is összetartozunk, nagyon sok közös munkánk volt. Intuitív, erős

egyéniség, aki a legkülönbözőbb műfajokban (drámától vígjátékig) is
magas színvonalon, megalkuvást nem ismerve teljesít. Az, hogy nem
megyünk bele mindenbe és nem vállalunk el bármit, kicsit eltávolít
minket a média bulvár felétől. De nem is erre a népszerűségre vá
gyunk. Csak annyit szeretnénk, hogy nyugodtan dolgozhassunk.
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