
Dér Denisával
Dér Denisa (1966) a szlovákiai Szinnában született. Már gimnazista ko-
rában tagja volt a pozsonyi Koliba Stúdió nevű amatőr színpadnak. A gim-
názium elvégzése után sikeres felvételit tett a pozsonyi színművészeti fő-
iskolára. 1985 óta él Magyarországon. Főbb filmszerepei: Csak egy mozi
(1985), Meteo (1989), Hajnali háztetők (1985), Kanyaron túl (2001).
Színházi szerepek: Paul Claudel: Angyali üdvözlet (Violaine), William
Nicholson: Árnyország (Joy Davidman), Visky András: Júlia (Júlia). Dér
Denisa férje Dér András filmrendező. Három közös gyermekük van.

Szinna Szlovákia legkeletibb részén fekszik, születésem után né-
hány évig éltem ott, majd Pozsonyba költöztünk. Édesapám gyö-
nyörűen énekelt és festett, de nem a művészi pályát választotta,
hanem testnevelő tanár lett. Nagyon szerette a hegyeket, a Tátrát,
s gyakran mondogatta, hogy vesz egy hatalmas bernáthegyi kutyát,
s a hegyekben fog élni, elvonulva a külvilágtól, a természet köze-
lében. Végül aztán ez nem következett be, de mindig erről ábrán-
dozott. Édesanyám titkárnő volt egy telekommunikációs vállalat-
nál. Így tehát elmondhatom, hogy elsőgenerációs művész vagyok.

Már gimnazistaként tagja voltam egy amatőr társulatnak, a Ludus Stú-
diónak. Ez hasonló társulat volt, mint Magyarországon a Stúdió K. Fo-
lyamatosan játszottunk, több bemutatónk is volt. Emellett már a kö-
zépiskolai években is szerepeltem filmekben. Érettségi után jelentkeztem
a pozsonyi színművészetire, felvettek, de nem végeztem el, mivel 1985-
ben szerepet kaptam Sándor Pál Csak egy mozi című filmjében, én vol-
tam a legfiatalabb szereplő. Az operatőr Ragályi Elemér volt, a má-
sodoperatőr pedig Dér András. Andrással egymásba szerettünk, s áldott
állapotba kerültem az első gyermekünkkel. Választanom kellett,
Magyarország vagy Szlovákia. Andrást követtem. Összecsomagoltam,
s átjöttem, de akkor még egyáltalán nem ismertem a magyar nyelvet.
Köztudott, hogy a szlovák és a magyar nép kapcsolata soha nem volt
felhőtlen. Mivel elég sokáig éltem magyarok között Somorján, úgy, hogy
nem tudtam magyarul, nem voltak éppen kellemes tapasztalataim a
magyarokról, éppen ellenkezőleg, sok negatív élményben volt részem.
Ehhez képest kellemes csalódásként éltem meg, hogy miután átjöttem
Magyarországra, többen is segítették a beilleszkedésemet.

Tiszta lelkiismerettel kijelenthetem, hogy nincs miért lecsukni en gem.
Soha életemben nem kóstoltam kábítószert, még marihuánát sem. Olyan
erős gát volt bennem kezdetektől fogva a drogokkal szemben, amely
megóvott attól, hogy kipróbáljam bármelyik fajtáját is. A tisztaságra vá-
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Ön Szlovákiában szü-
 letett, Szinna város-
kában, szlovák szülők
gyer mekeként. Vol   tak-e
a családjában művé-
szek, vagy az Ön szí-
nészi hivatása ilyen
értelemben előzmény
nélküli?

Mikor határozta el,
hogy színésznő lesz?

Dér András 2001-ben
rendezte meg a Ka-
nya ron túl című film-
 jét. Ön ebben egy dro-
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gyódtam mindig. S mindazoktól a dolgoktól, melyekben sötét, örvé-
nyes energiákat éreztem, ösztönösen féltem. A nyolcvanas években, ami-
kor a pozsonyi színművészetre jártam, mind Szlo vákiá ban, mind
Magyarországon tabunak számított a drogtéma, bár természetesen már
akkor voltak fiatalok, akik éltek vele. Bennem azonban soha nem volt
meg a vágy, hogy mesterségesen befolyásoljam a tudatomat a külön-
böző szerekkel. Ezért másfajta úton kellett tapasz talatot gyűjtenem ah-
hoz, hogy hitelesen el tudjam játszani a droggal küzdelmet vívó Szilvi
szerepét. Többször jártam a Lipóton, az Erzsé bet Kórházban, a Sziget
rehabilitációs központban, felkerestem a Meg álló csoportot, egészen
közelről figyeltem meg a drogfüggő fiatalok arcjátékát, mozdulatait,
gesztusait, egymáshoz és a külvilághoz való viszonyukat. A megfi-
gyelőképességem mindig jó volt, fejben fényképeztem le ezeket az ál-
lapotokat, helyzeteket, majd igye keztem a saját kottáimmal leírni mind-
azt, amit láttam, s ami aztán megjelent a filmvásznon. Érdekes volt, hogy
amikor találkoztam és elbeszélgettem drogos fiatalokkal, közülük töb-
ben is kételkedtek abban, hogy a tanítónői külsőmmel képes leszek hi-
telesen eljátszani egy súlyosan drogfüggő lány szerepét. Köszönettel
elfogadtam a segítségüket, csak arra kértem őket, legyenek őszinték
hozzám. Aztán én majd a szavaikból, gesztusaikból összerakom ma-
gamban a képet. S talán elmondhatom, hogy sikerült.

Azt hiszem, a földi életben az emberek nagyon izoláltak, és borzasz-
tóan egyedül érzik magukat. A legjobban talán attól rettegünk, hogy
egyedül maradunk, nem csupán a halálunkban, hanem már sokkal
előbb. Vannak emberek, akik passióként élik meg az egyedüllétet, azt,
hogy nincs mellettük senki, hogy kénytelenek naponta szembesülni
azzal, hogy nem fontosak senki számára. Űrt éreznek maguk körül, amit
folyamatosan igyekeznek valamivel betapasztani, behelyettesíteni. Két-
ségbeesetten törekszenek arra, hogy tartozzanak valakihez, s ehhez ke-
resik a megfelelőnek gondolt formát. Az egyik lehetséges kísérleti for-
ma a drog. Ám aki ehhez nyúl, az egyik legrosszabb formát választja,
mert csak a magánya növekszik, s egyre mélyebbre és mélyebbre ke-
rül. A drog segítségével összetákolt kapcsolatok csak rövid ideig élnek,
s addig is szenvedéssel, fájdalommal járnak. A katarzis reménye nél-
kül. Az egyik legsúlyosabb probléma ezen a területen, hogy azok, akik
a droghoz nyúlnak, valami pótszerként teszik ezt. A filmben Tamás azt
mondja Szilvinek és a barátnőjének, Kekének, hoztam egy kis bol-
dogságot. Ez azonban hamis boldogság, rövid ideig tart, és a hatás múl-
tával mindig mélyebb szakadékba zuhan vissza az ember. A drog rab-
ságában vergődő fiatalok valóban átmennek a pokol különböző
bugyrain, mert a fizikális és a lelki fájdalom együtt szinte elviselhetetlen.
Az, hogy nem lesznek tömegével öngyilkosok, csak annak köszönhető,
hogy az életösztön működik bennük, s ez többnyire sokáig kitart. A leg-
rettenetesebb az, amikor valaki érzi, hogy pusztítja, rombolja önma-
gát, de képtelen változtatni ezen, mert nincs hozzá ereje. Ha valakinek
van valamilyen életcélja, hivatása, akkor könnyebben tud ellenállni a

gos lányt alakít, olyan
hitelesen, hogy óhatat-
lanul felmerül a kérdés:
volt-e Önnek, vagy az
ismeretségi köréből bár-
kinek személyes ta-
pasztalata a kábító-
szerrel?

Ebben a filmben talán
a kapcsolatok hidegsé-
ge, kiüresedése a leg-
szomorúbb. Nincsenek
igazi barátok, szerelmi,
de még igazi szülő-
gyermek viszony sem.
A drogos kábulatban
élő Szilvi gyermeke ál-
lami gondozásban van,
az ő anyjának pedig
fontosabb az élettársa,
mint a lánya. Az em-
ber sehol nincs igazán
otthon…
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drog csábításának, de az alapvető baj az, hogy a kábítószerrel élő fia-
talok legtöbbje semmiféle célt nem lát maga előtt, s nem tudván elvi-
selni a csak matériára épülő valóságot, a hamis kábulatba menekül.

Ez nagyon nehéz kérdés, mert minden egyes ember önmagában álló,
szuverén személyiség, s arra, hogy az egyik ember miért mond igent
a kegyelemre, a másik pedig miért utasítja azt el, vagy tudomást sem
vesz róla, igazán csak a Teremtő tudhatja a választ. Mi sokfélével pró-
bálkozhatunk, de ha csak a rosszat, a negatívumot látjuk meg a dol-
gokban, s nem tudunk semminek sem örülni, akkor reményvesztet-
tek leszünk, s ebből az állapotból már nagyon nehéz a felemelkedés.
Fel kellene ismernünk, hogy az igazi boldogság az, amikor beenged-
jük a lelkünkbe az isteni kegyelmet, amikor rábízzuk magunkat telje-
sen Istenre. Ha csupán materiálisan akarjuk megoldani a gondjainkat,
kihagyva életünkből a lényeget, a transzcendenciát, akkor állandósul
bennünk az elégedetlenség, ami egy idő után megöl bennünket, ha nem
is fizikailag, de lelkileg mindenképpen. Márpedig Jézus is azt mond-
ta tanítványainak, ne attól féljetek, aki a testet öli meg, hanem attól, aki
a testet és a lelket is. El kellene jutnunk odáig, hogy bár az életben sok
szörnyűség van, de mégis, az életnél nincs nagyobb csoda, s ezt a Te-
remtőtől kaptuk. Felelősséggel tartozunk érte.

Igen, ez így van. A közelmúltban láttam az Emberek és istenek című fil-
met a tibhirine-i trappista szerzetesekről, akiket 1996 tavaszán iszlám
terroristák elraboltak és meggyilkoltak. Valami hihetetlen egyszerűség
áradt ebből a filmből. A szerzetesek nem akartak vértanúk lenni, sze-
rettek volna életben maradni, mégis vállalták a sorsukat, méltóság-
gal, Istenbe vetett mélységes hittel. Minden a helyén volt a filmben,
nemcsak a mártírsorsú szerzetesekből, de a természeti tájakból, a me-
zőből, a folyóból, a hegyekből is sugárzott Isten mindenütt jelenvaló-
sága. Hiszek abban, hogy minden teremtett lény — ember, növény,
állat, a föld, a kő — mérhető energiával rendelkezik. S minél többet fo-
gadunk be magunkba ebből az isteni energiából, annál békésebbek
leszünk. Arra kellene törekednünk, hogy feltöltődjünk valahogy ezek-
kel az energiákkal, hogy feltöltődjünk Isten békéjével. Maga Jézus is,
hányszor kezdte úgy a beszédét: Békesség nektek! Számomra a bé-
kesség az a fajta energia, ami kiárad a teremtett világból. Ezt keresem
magamban mindig, és ezt próbálom átadni a gyermekeimnek is.

Minden kor, de a mai különösen arra inspirál minket, hogy rengeteg
matériát halmozzunk fel, mert alapvetően erre van szükségünk, és mi
magunk is elhisszük, hogy a dolgok akkor fognak körülöttünk működni,
ha anyagi biztonságban vagyunk. Ez részben így is van, szükségünk
van a materiális dolgokra is. Ám sokkal jobban rá kellene bíznunk ma-
gunkat Isten kegyelmére. Ki kellene üresednünk ahhoz, hogy helyet
adjunk Istennek a lelkünkben. Természetes érzés a félelem attól, ho-
gyan tudok megbirkózni a mindennapi gondokkal, jaj Istenem, mi lesz,

S mi lehet ebből a kiút?
A film végén a magá-
ra maradt Szilvi a ház-
tetőre menekül, kezé-
ben szorongatva egy
kis festményt, amelyen
Jézus emeli ki a vízből
a süllyedő Pétert. Az
életünk mintha erről
szólna: ég és föld között
lebegünk, várva, hogy
megszólítson Isten ke-
gyelme, ami egyébként
lehet, hogy végigkísér
minket, csak nem vesz-
szük, vagy nem akar-
juk ezt észrevenni.

Ez az örök elégedet-
lenség, amit említett,
vajon nem abból fakad,
hogy lelkileg távol va-
gyunk Istentől?

Ennek a békességnek a
megteremtése azonban
szinte lehetetlen feladat,
makro- és mikroszinten
egyaránt.
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ha elveszítem a munkámat, nem lesz keresetem, de ugyanilyen ter-
mészetes kellene, hogy legyen a teljes ráhagyatkozás Jézusra, hogy amit
ő mondott, az úgy is van. Ő pedig nem anyagi boldogságot ígért, ha-
nem a kereszt hordozását, de emellett azt is, hogy velünk lesz min-
dennap, a világ végezetéig. Nem szabadna annyira félnünk a holnaptól,
ezzel szemben engednünk kellene, hogy Isten működjön bennünk, és
körülöttünk. Be kellene engednünk Őt az életünkbe. Ez mindig tudatos
döntés, hogy beengedem-e, vagy nem. Bízom-e Benne, vagy nem?
Mennyire tudok bízni? Ha például kapok egy álláslehetőséget, akkor
felkiáltok boldogan, Istenem, köszönöm, hogy nem feledkeztél el ró-
lam, vagy bizonytalankodom: Uram, te küldted nekem ezt az állást?
Ezek alapkérdések, melyeken elcsúszhatunk, de én vallom: minden-
képpen bíznunk kell. S nagyon fontos az is, hogy zárjuk el a lelkün-
ket az emocionális mérgektől, melyek a rossz, gonosz szavakból árad-
nak. Az Evangélium azt írja, kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél
volt, és Isten volt az Ige. Álljunk meg ennél a mondatnál, és tűnődjünk
el azon, vajon mi hogyan használjuk a szavakat, tudunk-e teremteni,
vagy éppen ellenkezőleg, rombolunk velük? Egy szó lehet teremtő és
lehet romboló, és mi a szóval tudunk gyógyítani, de mérgezni is. Ha
reggel felébredünk, és elkezdjük napi tevékenységünket, máris vizs-
gálhatjuk, hogyan oltjuk be szavainkkal a körülöttünk élőket, gyógyít-
juk-e, ápoljuk-e a lelküket, vagy éppen ellenkezőleg, romboljuk, emo-
cionális mérget fecskendezünk beléjük a szavakon keresztül. Azáltal,
hogy milyen érzésvilágot adunk át a környezetünknek, teremtünk, vagy
éppen ellenkezőleg, pusztítunk. Valahol itt kellene elkezdeni az em-
beri kapcsolatok fejlesztését. A szavakkal el tudjuk varázsolni az em-
bereket, pejoratív és pozitív értelemben is. Ha jól használjuk a szava-
kat, akkor az áldás a másik számára, elősegítjük, hogy kibontakozzon
a minden emberben meglévő jó. Ha viszont rosszul, és csak a negatí-
vumokat soroljuk fel vele kapcsolatban, akkor valójában megátkozzuk,
pusztítunk. Azt hiszem, itt kellene kezdeni a béketeremtést.

A szeretet már elcsépelt szó, mivelhogy annyi mindenre használjuk.
Teljesen összekeveredett bennünk ez a fogalom, már nem tudjuk meg-
ítélni, hogy mit is jelent valójában. Szeretem a fagyit, szeretem a jó
filmeket, szeretem a kedvesemet, szeretem Istent. Nagyon csínján kel-
lene bánnunk a szeretet szóval, hogy ne hasson közhelynek, sem-
mitmondónak. Sokan hidegrázást kapnak, ha azt hallják: próbálj tö-
rekedni a szeretetre. A Bibliában is szerepel, Isten a szeretet, de
végig gondoljuk, mit jelent ez valójában: hogy mutatkozik meg a sze-
retet a mindennapokban? Mivel túlságosan gyakran használjuk, min-
dennapi, profán dolgokkal kapcsolatban is, teljesen elkoptattuk a sze-
retet szót. Nem is nagyon használom már, azt mondom helyette, hogy
béke, békesség. Amikor békesség költözik a lelkembe, nem akarok sen-
kit megbántani, sem megítélni. Olyasfajta érzés ez számomra, mint ami-
kor kisgyermekként odabújtam anyukámhoz, és nem hiányzott semmi,
csak egyszerűen jó volt. Nem voltam éhes, sem szomjas, nem akartam

Szeretet-csíra elülte-
tésére gondol?
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híres lenni, nem akartam semmi sem lenni, csak eltöltötte a lelkemet
a békesség. Nem hiányzott semmi. Csak azt szerettem volna, hogy örök-
ké tartson ez az érzés. Azt hiszem, mindnyájan erre vágyunk.

Amikor a gyerek rájön, hogy a szülei sem élnek örökké, hogy ők is
olyanok, mint a többi ember, egyszerű, gyarló teremtmények, akkor
elvesztik az örökkévalóság tudatát és felnőtté válnak. Ekkor kellene
Isten gyermekeivé válni, hogy visszakapjuk az öröklét bizonyságát.

Ez már a felnőttkor, olyan állapot, amelyben az ember már nem úgy
viselkedik, mint egy irigy gyermek, aki toporzékol, ha más is játsza-
ni akar a játékával, mondván, hogy az az övé, miért kellene megosz-
tania mással? Az emberek még felnőttkorukban is gyakran éretlenül
viselkednek, mint akik még nem nőttek fel. Képtelenek arra, hogy mi-
nőségi életet éljenek, mert még gyerekek. Amikor felnőttek lesznek,
akkor tudnak csak Isten gyermekeivé válni. A felnőtt, de lélekben va-
lóban gyermekien tiszta ember már nem ragaszkodik a játékaihoz, mert
tudja, hogy ennek nincs semmi jelentősége. Már időpocsékolás a já-
tékokért civakodni, a homokból kis várakat építeni, és azon zokog-
ni, hogy valaki egy pillanat alatt lerombolta. Az Istenben felnőtt em-
bert már más, lényegi dolgok foglalkoztatják, a lélek dolgai. S akkor
már azt is tudja, hogy miféle játékokat kellene játszania. Mindenki kap
valamilyen játékot a Teremtőtől, amellyel felépíthet valami maradandót.
Ki-ki képességei, lehetőségei szerint. Akire sok bízatott, annak sokkal
kell elszámolnia, akire kevés, annak kevéssel. Az is lehet, hogy vala-
kinek nem is kell csinálnia semmit. Egy haikuköltemény szerint a ke-
leti ember azt mondja: A sziklarésben kinőtt egy virág. Megyek és meg-
nézem. A nyugati világ embere: kinőtt egy gyönyörű virág, megyek
és letépem magamnak, vizet adok neki, ápolom. Ez óriási különbség.
Számomra ez a fajta keleti bölcsesség csodálatos: megnézem. A ke-
gyelem pedig az, hogy töltekezni tudok ebből a szépségből.

Violaine a fájdalom misztériumát éli meg, ami valahol minden em -
ber életében megjelenik, kinél láthatóan, kinél rejtettebben. Voltak
és vannak is olyan szentek, mint például Marthe Robin (1902–1981),
aki ötven évig volt ágyban fekvő beteg, stigmái voltak, és szinte
egyáltalán nem evett, csak Krisztus testével élt. Nem tudhatjuk, mi-
ként képesek egyes emberek ilyen transzcendentális létre, ezt csak
Isten tudhatja. Boldogsággal teli emberek ők. A katolikus egyházon
belül ezek az emberek önként vállalva a szenvedést élik meg a sor-
sukat, a fájdalom misztériumát.

Violaine igent mondott a fájdalomra. Vannak Isten által kiválasztott em-
berek, és ő közéjük tartozik. Ha mindenki igent mondana egy ilyen csók-
ra, akkor ő is kiválasztott lenne. Ám csak annyira vagyunk kiválaszt-
va, amennyire igent mondunk Isten hívására. Ennyi bennünk a
kegyelem. Vannak olyan emberek, akik hajlandók teljesen átadni ma-

Az ilyesfajta érzések
azonban csak pillana-
tokra adatnak meg az
ember életében…

A Szent Pál-i lelkiség -
hez kellene eljutnunk:
már nem én élek, ha-
nem Krisztus él én-
bennem?

Egyik legnagyobb szín-
padi sikerét Paul Clau -
del Angyali üdvözlet
című drámájában arat-
ta, Violaine szerepé-
ben, akinek a hite akkor
sem rendül meg, ami-
kor leprás lesz.

Ahogy Violaine is, hi-
szen egy csók által kez-
dődik a kálváriája: az
őt korábban megerő-
szakolni akaró építészt,
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gukat Istennek, leteszik az életüket a Teremtő elé, hogy használja fel
akarata szerint, az Ő üdvösségtervének megfelelően. Bármit jelentsen
is ez az itteni földi életben az ő számukra, szenvedésben, kitaszított-
ságban. Ők lelkileg tökéletesen kiüresednek. Amikor a fájdalom révén
az ember lelke Istennél van, akkor a bűntudatunk is nagyon magas szin-
ten perzselődik, s ilyenkor bekövetkezhet a teljes lelki megtisztulás. Ezek-
ben az esetekben az ember lelkének rezgései egybeesnek Isten lelké-
nek a rezgéseivel. A többség azonban csak lelkének egy részét képes
átadni Istennek, hogy használja azt fel. Ők talán úgy imádkoznak, le-
gyen meg a Te akaratod, de még ne most. Nem a mi dolgunk megí-
télni egymást azért, hogy ki mennyire képes átadni Istennek az életét.
Amennyire viszont képesek vagyunk, annyit fel kell ajánlanunk.

Szerintem a szentek sohasem gondolkoztak előre, hogy milyenek
lesznek. A jelen realitása mindig más, mint amikor valamire utólag
rátekintünk. Nem kell itt nagy szavakra, nagy felajánlásokra gon-
dolni, a legegyszerűbb létről van szó. A sokat szenvedő szentek,
mint Violaine, vagy Marthe Robin, de az egyszerű, névtelen embe-
rek is, akik vállaltak valami kicsit a keresztből, rengetegen vannak.

A szentség együtt jár a csodával is. Akkor, amikor az ember eljut
odáig, hogy már nem akar semmit az élettől, tökéletesen aláveti magát
Isten akaratának, akkor megtörténhet a csoda. Ez az az állapot, ami-
kor már nem ragaszkodunk semmihez, nem akarunk elérni semmit.
Ez a béke, Isten békéje. Ez persze kegyelem, és csak egy nagy fájdal-
mon keresztül érkezhet. Csak ezáltal képes az ember önmaga teljes
megtisztítására, hogy meg- és átélhesse ezt az érzést. A kegyelem egy
formája, hogy összejöjjön a pénz egy olyan előadásra, mint Az angyali
üdvözlet. Hogy éppen én játszhassam el, hogy töltsön el örömmel,
hogy eljátszhatom. A kegyelemnek sokféle formája van. Az is, hogy
beteg voltam, hogy megéreztem, milyen az igazi fájdalom. Vissza-
térve arra, hogy a szavakat arra használjuk, amire Isten is használ ta:
teremtsünk velük. S ha egy szerep jó, akkor azzal is teremthetünk.
A szerep él bennem, és ez csak jó lehet. Megmutathatjuk a valóság
egy másik, ismeretlen dimenzióját, hogy ilyen is van, hogy Violaine-
ek is léteznek, akik teljesen feloldódnak mások szolgálatában.

A Bibliában is benne van, hogy a rossznak be kell teljesednie. Mará -
nak is be kellett, hogy teljen az ő pohara, a gonoszsága, hogy kiüre-
sedjen, és ezáltal képes legyen megtisztulni. Mara ugyanis megtisztul,
hiszen Violaine a halálakor azt mondja, Mara volt az egyetlen, aki hitt
benne, mármint abban, hogy fel tudja támasztani a halott kislányát,
mert Isten kegyelme van vele, azzal együtt is, hogy évek óta leprás, ki-
taszított. S ha Isten kegyelme velünk van, mindenre képesek vagyunk.
Ebben hitt Mara, aki egyébként teljesen földi módon gondolkodott.
Honnan tudnánk mi megítélni, hogy mi menti meg egy ember lelkét?
Mi az a kegyelmi szál, ami ott van minden emberben?

a leprás Pierre-t csó-
kolja meg, irgalomból,
mert a férfi szomorú.
Violaine elkapja a lep-
rát, s lesz kitaszított
egész későbbi életében.

Vajon Violaine krisz-
tusi áldozatnak te-
kinthető?

Violaine akkor a leg e-
rősebb, amikor a leg-
gyengébb, hiszen a
gyó gyíthatatlan lep-
rabetegsége ellenére
Isten kegyelméből fel-
támasztja az őt gyű-
lölő nővére, Mara ha-
lott kislányát.

Marát viszont meg
sem érinti a kegyelem,
hiszen végül ő öli meg
a húgát, egyfajta női
Káin szerepébe bújva.
Ha a gyűlölet elural-
kodik az emberen, a ke-
gyelem is tehetetlen?

463

Eleje_június:Layout 1  2012.05.14.  13:29  Page 463



A Júliát már négy éve játszom. Minden szempontból magányos darab.
Intézményi háttér és díszlet nélkül épült fel bennem ez a csodálatos szö-
veg. Minden előadás előtt azt érzem, hogy most van a bemutató. Visky
András családtörténete, hiszen róluk szól ez a költői monodráma, a ki-
szolgáltatott anya és feleség Isten és férje iránti feltétlen bizalmáról, oda-
adásáról, az örök szerelemről szól. Jób könyve egyike a Biblia legcso-
dálatosabb történeteinek. A gonosz, járva az útját, megvádolja az
embereket Isten előtt. Ez kulcsmondat. S megint itt vagyunk a szavaknál:
itt kellene megállni, hogy mi ne utánozzuk a gonoszt, nehogy eszünk-
be jusson vádolni egymást, mert ha ezt tesszük, akkor semmivel nem
különbözünk a gonosztól. A sátán folyamatosan ezt teszi, úgy állítja
be az embert, mintha Krisztus megváltó műve fölösleges lett volna, mert
a legfőbb teremtmény nem méltó a megváltásra. Csakhogy Jézus nem
mérlegelt, hogy mennyire vagyunk mi méltók az ő önkéntes életál-
dozatára. Ettől függetlenül halt kereszthalált értünk. Amikor pedig mi
is megvádoljuk az embertársainkat, az olyan, mintha a gonosz mellé
állnánk. Ez szörnyű dolog, és eszünkbe juthatnak Jézus szavai a ke-
resztfán: Bocsáss meg nekik, Atyám, mert nem tudják, mit cseleksze-
nek. Ha tudnánk, hogy milyen súlyos dolgot cselekszünk akkor, ami-
kor megvádoljuk embertársainkat, nagyon elszégyellnénk magunkat,
és talán némasági fogadalmat tennénk, hogy csak akkor fogunk meg-
szólalni, ha szép és jó dolog hagyja el a szánkat. S ezzel kapcsolatban
is megszívlelendő, hogy többet kellene foglalkoznunk Istennel, mint
a gonosszal. Amikor elszabadul a földön a pokol, az embernek még
jobban kellene ragaszkodnia a hitéhez, a tisztességéhez, a lelkiisme-
retéhez. A gonosz legerősebb fegyvere a félelem, hiszen elveszi az em-
ber bátorságát. A bátorságot, hogy ragaszkodjunk a fent említett dol-
gokhoz, melyek által az ember képes arra, hogy megszerezve a kellő
érettséget, valóban Isten gyermekévé válik. Nem véletlen azonban, hogy
Jézus többször is figyelmezteti tanítványait és követőit: ne féljetek! Ne
féljetek, mert én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.

Felnőtt koromban tértem meg, de vallom: ha az anyai nagymamám
nem imádkozott volna annyit értem, nem biztos, hogy eljutottam
volna az istenhithez. Amikor nála aludtam, mindig a nyakamba
akasztotta a skapulárét. Nagyon fontos, hogy imádkozzanak ér-
tünk, és hogy mi is imádkozzunk másokért, akár ismeretlen sze-
mélyekért is.

A művészet nem iparág, hanem kifejező szükséglet. Szükségem van
arra, hogy valamit kifejezzek, mindazt, amit érzek, gondolok. Ez a
művészi szabadság. Hitem szerint Istennek van szándéka a művé-
szettel, és én részt tudok venni valamilyen módon ennek a szán-
déknak a kiteljesítésében. Még ha nagyon kicsiny is a részem ebben,
akkor is. Hogy mi ez a szándék? Nem tudom, de nem is akarom
tudni. Szeretném viszont naponta megnézni azt a pici virágot a
sziklarésben, és gyönyörködni benne.

Visky András Júlia
című monodrámájá-
ban egy hétgyermekes
anyát játszik, aki,
miután református lel-
kész férjét a kommu-
nista hatalom több
mint húsz év börtön-
re ítéli, gyermekeivel
együtt egy barakktá-
borba kerül. A történet
modern Jób-történet,
többször is történik
erre utalás.

Ön a hitét otthonról
hozta magával, vagy
felnőttként tért meg?

Ön szerint mennyire
egyeztethető össze a
hit és a művészet? Hi-
szen a művészet felté-
telezi a legteljesebb
szabadságot, míg a
hitben vannak bizo-
nyos kötöttségek.
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