
— Legalább ismerkedjetek össze… — kifejezetten bosszús volt,
sokára és kissé indulatosan válaszolt. — Egyet kérek, a feleségem ne
tudja meg! Ő református…

A hétfő reggeli referátumon a hétvégi események között csak fel-
sorolásszerűen szerepelt a halála, a szombati ügyeletesektől tudtam
meg a részleteket. Jól töltötte a péntek éjszakát, szombat délelőtt is
jól volt, feleségével együtt rendelték meg kedvenc vendéglőjükből a
szokásos vacsorájukat, aztán dél felé hirtelen fulladni kezdett, ez
csak fokozódott, sürgős konzíliumokat szerveztek, egymás után
adták a vénás injekciókat, délután fél kettőig…

Felhívtam Sanyi atyát, aki már mindenről tudott. Hangja derűs
volt, mint mindig...

— Magához vette az Úr testét, nem kellett győzködni…

Hogyan járul hozzá orvosi munkámhoz a hitem, Jézussal való kap-
csolatom?

Sehogy!
Legalábbis nem tudom…
Tényleg nem…
Talán Ő…

A feladatokat kapjuk
Általános iskolába a Rökk Szilárd (tegnap és ma Somogyi Béla) utcai
iskolába jártam. Az iskola felújítása miatt az alsósokat átpakolták a
közeli rabbiképző üres termeibe. A hely szelleme vagy a hittanórák
hatása lehetett, mikor egyik osztálytársammal heves hitvitába keve -
redtem. Már az alapoknál elakadtunk. Én állítottam, hogy van Isten,
Gerelyes viszont tagadta. Katekézisünk viszonylag kevés szókincs-
csel érvelt. „Van!” „Nincs!” „Van!!” „Nincs!!” És így folytatódott
egy re emelkedő amplitúdóval. A kifejlet persze verekedés lett. Illet -
ve pofozkodás, jobban mondva a „nincsek”-et csengő pofonokkal
toroltam meg, kifulladva az érvekből. Gerelyes szipogva bőgött,
nem ütött vissza, gyávasága még jobban ingerelt. Osztályfőnöki in -
tőt kaptam, plusz behívatták a szüleimet, hogy az mégsem járja,
hogy kisdobos létemre térítek, méghozzá pofonokkal.

Cseppet sem helyeslem, ahogy akkor viselkedtem. A tehetetlen ma-
gány és elszigeteltség érzete váltotta ki belőlem a heves reakciót.
Akkoriban helyezték át szeretett hittantanáromat, később tudtam
csak meg, hogy börtönbe, és nem másik plébániára.

Sem bokszoló, sem misszionárius nem lett belőlem.

DÉR ANDRÁS

1954-ben született Buda -
pesten. Rendező. Legutóbbi
írását 2007. 12. számunk-
ban közöltük.
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A tükör realitása sohasem kápráztatott el. Inkább Alizként, a má sik,
rejtett oldala érdekelt. „A tükör által homályosan” rejtett dimen zi ói
izgattak. A fizikai észlelésen túli, a bensőben lapuló, a szem ál tal ki-
fürkészhetetlen. Ezért is érdekes, hogy vizuális pályára kormány-
zott a Gondviselés.

A piarista gimnázium után nem vettek fel az egyetemre, fényké-
pész ipari tanuló lettem. Alapjában véve fogalmam sem volt, hogy
mi akarok lenni. Itt aztán nagy hatással volt rám a kép, a képben
rejlő kifejezés lehetősége, és meg sem álltam a mozgóképig. Több
osztálytársam már tudatosan készült a Filmművészetire (Xantus Já -
nost és Mész Andrást fel is vették), bennem is megszületett az elha -
tározás. Tökéletes nyugalom szállt meg, biztos voltam benne, hogy
megtaláltam, amivel egész életemben foglalkozni akarok. Tudtam,
hogy fel fognak venni. Csak azt nem tudtam, hogy ez még nem a hi-
vatás, hanem az eszköz, amivel majd kifejezhetek valamit… de mit
is? Az még homályos volt. Nem én választottam a hivatásom, ha -
nem ő engem.

Mikortól változik az ember munkája hivatássá? Hol az a pont, ami-
 kor megszólítva érzi magát, amikor tudatosul benne, hogy mi ért is
van ezen a világon, kinek az eszköze akar lenni?

A hivatáshoz két fél kell: a hívó és a hivatott. Pályánk alakulásakor
sokan hívtak, különféle módszerekkel.

A hivatás folyamatos úton levést jelent. Vándorok vagyunk, akiket
hajt a kíváncsiság, a megismerés vágya. Amikor odáig jutunk, hogy
Isten szeretete megérinti szívünket, már tudjuk, merre vezet utunk.
Az alkotó igazi gyötrelme itt kezdődik, mert vissza kell fordulnia,
hogy közvetítsen. Hogy újabb és újabb üzenetet továbbítson az em-
berek felé. Ingázik a két világ között, miközben az útvonal folyama-
tosan változik. Csak a cél örök, mozdulatlan. Sohasem a legrövidebb
út visz a célhoz. Sztalkerekként, gyarló énünk minden bűnét meg-
szenvedve ingázunk. Közvetítők vagyunk. Denisa sokszor mondja,
hogy Isten pojácája akar lenni. És még ez sem a mi döntésünk. Ho-
gyan kell csinálni? Mikor jön el a megfelelő alkalom? Visky András
szépséges, drámai erejű monodrámája, a Júlia több mint 10 éve je-
lentkezett, amikor András felolvasta nekünk és felkért minket, hogy
csináljuk meg. Akkor még nem voltunk készen. Más mutatta be.
Az tán Denisa keresztülment olyan dolgokon, amelyek visszavezet -
ték a Júliához, és az feltárult előtte. Minden mélysége, személyes
fáj dalma és elkötelezett hite, finom humora megszületett benne.
Nem hagyományos színházi keretek között jut el a nézőkhöz, ha nem
szinte underground terjed, szájról-szájra jut el a híre közösségekhez,
kistelepülésekre Kárpátaljától a kápolnáig.
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Aki hivatva van, rabszolga. Van, aki a sztárság, a siker, a gazdagság,
a hírnév, a hatalom és egyéb démonok szolgája. Az anyagi ego gőgje
vezérli. Szenved a mocsoktól, a butaságtól, a rosszindulattól, de
nem ismeri fel, hogy mindez az Istentől való távolság jele. Szenve-
dését, mardosó éhségét démonai gyógyszereivel próbálja csillapí-
tani. Ismerem, mert átéltem.

Aki Istentől, a hit által van vezetve, szenved saját bűnétől, a világ
mocskától, de felemeli fejét, mert tudja, hogy van kivezető út.

A föld és ég közötti sztráda óriásplakátja a húsvéti istenáldozat
megfeszített Jézusa.

Hozni — vinni, menni, úton lenni, vinni-hozni, megannyi infi -
nitívusz. Tükrön innen és túl. Árbochoz láncolva, mint Odüsszeusz.
Megismerve Kirkét és hallva a szirénéneket, de nem elcsábulva.

A Gondviselés elrejtett a világ birtokló tekintete elől. Ez a fajta nél-
külözés nem igazán esik jól. Ám mindig történik valami, ami arra
int, hogy mosolyogjak becsvágyamon. Első színházi rendezésem
bemutatója után türelmetlenül vártam a kritikusok véleményét. Az
első kritika nagyon jó volt, magasztalta az előadást. Tapasztalt ren-
dező barátom azt mondta, hogy igen, ha ez a Z. jót írt, ak kor Y. rosz-
szat fog. Igaza lett. Aha, ez így megy? Gyorsan túlléptem az emberi
játszmák kicsinyes terepét. Nem itt és így kell kegyeket keresni. Ez
persze nem következmények nélküli elhatározás. Ajtók bezáród -
nak. Miközben a világ egyik fele elérhetetlenné válik, feltárul egy
másik, mely eddig rejtve volt.

Test és lélek harca, a megélhetés, a család iránti felelősség, az ön-
magam elé állított mérce kontrollja, az elvárások, megannyi buk-
ka nó és buktató, fényből alagútba és ködből napsütésbe. „Mert a
lélek is keresztülmegy hideg és sötét életdarabokon, mint a költöző
madár. Néha viharba, néha földközelbe kerül, míg eljut az állandó
melegbe, fénybe…” — írta Mécs László Salkaházi Sárának noviciá -
tusba vonulása alkalmával.

Ezen az úton egyedül járni támasz nélkül lehetetlen. Az egyik tá-
maszom feleségem, Denisa. Nem is támasz ő, hanem útmutató.
Színésznő, aki mindig tudta, hogyan kell választani. Az anyaság
szere pét tartotta legfontosabbnak. Az ő hivatása azt hiszem: adni.
A családjának, gyerekeinek, férjének, a nézőknek, a hallgatóságnak,
a szomszédnak. A siker csalfa serlegét hamar eltolta magától.

Első színpadi sikereit Fassbinder: Fehér méreg című drámájában aratta.
„Ragyogó kritikákat kaptam — emlékezik vissza —, s ez boldoggá
tett. S akkor az egyik éjszaka arra ébredtem, hogy valaki megkérdezte,
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kit akarok szolgálni? S éreztem, hogy aki kérdez, az nem az Isten.
Nem voltam még akkor hívő, mégis megéreztem, hogy a Sátán az a
halál, s arra is rádöbbentem, hogy milyen kicsi az em ber. Én pedig
felajánlottam mindent az Úrnak. Na de mi történt ezt követően? Öt
évig nem kaptam szerepet. Néhány filmben játszottam ugyan, de
színpadi szerepet egyáltalán nem kaptam. Kérdeztem az Urat, hogy
akkor most hogyan van ez?”

Istennek tetsző előadásokat, alkotásokat létrehozni nem eufórikus
szellemi flört. Kemény munka, elhatározás és olykor lemondás is.
Amikor Paul Claudel: Angyali üdvözlet című darabjára készültünk,
sok akadály került elénk. Az első az volt, hogy egy másik darabot
akartam megcsinálni, már pénzt is költöttünk a fordításra. Aztán
kezembe került Claudel darabja, és biztos voltam benne, hogy ezt
akarom megrendezni. Majd a koprodukciós partner ugrott ki. Ahogy
próbálni kezdtünk, két színész is jelezte, hogy komoly filmszerep
vár rájuk, és, ha forgatni kezdenek, sajnos nem tudják vállalni a da-
rabban a munkát. Tehetetlenül széttártam a kezem. Legyen, ahogy
lennie kell. Mindkét filmet leforgatták időben — nélkülük. Nem ők
kapták meg a szerepeket. Mi volt ez? Ha innen nézzük: balszeren-
cse, kiszúrás, hiszen nem mindennap forgathat az ember. Ha
onnan: a Gondviselés.

Tíz éve váratlan ajándékot kaptam. A Pázmány Péter Katolikus Egye-
temről felkértek, hogy tanítsak a Kommunikáció Intézetben. A fel-
adat új csatornákat nyitott, rákényszerített, hogy más perspektívából
tekintsem át a szakmámat. A felelősség, a példa felmutatása a fiata-
lokkal való intenzív kapcsolatban felfrissítette alkotói vérkeringése-
met. Koncentráltan kell adnom, nincs mellébeszélés, mert gyorsan le-
lepleződsz. A tanítás reverzibilis folyamat. Ha az ember elkapja a
fonalat és az ütemet, rengeteget kap vissza a hallgatóktól.

Sok filmtervem volt és van. Keveset tudtam megvalósítani. Az el ső
játékfilmem (Árnyékszázad), ami dokumentumfilmnek indult, majd
sajátos és hosszú vajúdás után egy igen szubjektív megtérés törté-
nés töredezett elmesélésévé vált, komoly indulatokat váltott ki a
szakmából. Nem értették, vagy rám olvasták, hogy a filmnek nem
célja az evangelizáció. A második (Kanyaron túl) megint csak a vá-
lasztás, a hit, a megkötözöttség témáját feszegette. Nem tudok nem
arról beszélni, ami belül foglalkoztat, izgat. Ez keserves teher.

A hivatás nem diadém, ami csak ünnepekkor csillog homlokunkon.
Szívünkben viseljük, lelkünk táplálja.
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