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Bár érkezésekor megtiltották az interjúkat, a budapesti Blikknek mégis sikerült
elcsípnie a Hollywoodból hazatér? Nemes Jeles László rendez?t, akinek filmje, a Saul fia
megkapta a legjobb idegen nyelv? filmnek járó Oscar-díjat.
A Los Angelesb?l hazatér? filmrendez? négy b?rönddel landolt a Ferihegyi reptéren, ahol csak
kevesen várták. Vele érkeztek a Laokoon Filmgroup gyártásában készült film producerei, Sipos
Gábor és Rajna Gábor. Alig léptek ki a reptéri tranzitból, a magyar filmgyártás egyik legnagyobb
sikerét elér? rendez? kedvesen válaszolt a Blikk néhány kérdésére – bár látszott rajta,
megviselte a hazaút az Egyesült Államokból. A lehet? leggyorsabban szerettek volna eljutni az
autójukig, hiszen Sipos már korábban elárulta, nem verik nagydobra érkezésük id?pontját, hogy
ne kelljen átverekedniük magukat az ünnepl? tömegen.
„Innen a reptérr?l egyenesen hazamegyek, és igen elég fárasztó volt az út” – ismerte be nagyot
sóhajtva a bulvárlapnak Nemes Jeles László, akin azért nem látszott az el?z? napok ünneplése.
Az Oscar-díj átadását ugyanis hajnalig tartó parti követte, ahol a film f?szerepl?je, Röhrig Géza
Sylvester Stallonéval és Ben Affleckkel is készített közös fotókat. Röhrig egyébként nem jött
Magyarországra, ? ugyanis New Yorkban lakik, ahol a hírek szerint egy temetkezési vállalatnál
hullamosó. Két kicsi gyereke van jelenlegi amerikai feleségét?l és két nagyobb az izraeli els?
feleségét?l. Nemes Jeles Párizsban lakik, és az autója felé tartva azt is elárulta – nem is akar
hazaköltözni. Pedig a világraszóló sikert elér? filmjére támogatást a magyaroktól kapott, és nem
a franciáktól. „Nem jövök haza – jelentette ki mosolyogva. – Ott n?ttem fel, minden odaköt,
egyszer?en odahúz a szívem.” A 39 éves rendez? apja Jeles András (született Hirsch)
Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar színház- és filmrendez?.
A Saul fiában fontos szerepet kapott Molnár Levente kolozsvári színészt, aki Nagybányán
született, a román média eleve „román színészként” mutatta be, a csonka-magyarországiak
szempontjából pedig ? is „külföldön él”.
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