
életmódi szokások, értéktételezés. értékképzés
alakításában. Ehhez viszont a közéleti. egyesületi
demokrácia kibontakozása, jelentős politikai,
ínítézrnényí reform szükséges." Ezt a mai olvasó
talán inkább remélheti, mint néhány évvel ez
előtt ....

A szerzö a könyv utolsó, legnyomatékosabb
nak szánt alfejezetében a népegészségügyi re-

Film

Mózes - a küldetését
teljesítőember

A Biblia a keresztény ember szemében a hit
foglalata, Isten üzenete, és mint ilyen egyszeri,
öntörvényű és megismételhetetlen.

A Biblia mint "irodalmi alkotás", mint "alap
mü" mindig is kihívást jelentett és jelent a
különféle művészeti ágak művelői számára. Ez
alól természetesen a filmművészet sem kivétel. A
magyarországi mozikbOl ezúttal egyolasz-angol
játékfilmen jutott el, némi késéssel, hiszen a
Mözescúnú filmet 1975-ben forgatták.

Aművészetek közül minden bizonnyal a film a
.Iegagresszívebb". komplexitásának köszönhe
tően vizuális, auditív és gondolati kényszert
gyakorol a nézőre. A nézők fantáziájára alig tart
igényt. Ez a komplexitás egyszerre jelent előnyt
és hátrányt az irodalommal, képzőművészerek
kel és a zenével szemben.

A legtöbb biblikus téma, így a Kivonulás
Könyve is, bővelkedik látványos elemekben: égő
csipkebokor, csodajelek, csapások, felhőoszlop,

a tenger kettéválása és így tovább. A mértéktartó
látványosság a film egyik legnagyobb érdeme. A
rendezőnek és az operatőrnek sikerült elkerül
nie a történelmi filmek egyik legnagyobb buk
tatóját, mikor is a túl sok látványtól nem látni a
mondanivalót. Az alkotók jó érzékkel vették
észre, hogy nem ezek a csodás, természetfölötti
elemek hordozzak a történet lényegét. Maga a
Biblia is meglehetősen szűkszavúan írja le ezeket
az eseményeket: nA víz visszaömlött és ellepte a

form szükségességét kívánja olvasóival elfogad
tatni, elképzeléseit konkrét programpontokba
foglalva ismerteti. Meggyőződése,hogy a többdi
menziós orvoslás nélkül az egészségügy súlyos
zavarai nem számolhatók fel, s a népegészség
ügyi reformot rnielőbb meg kell valósítani.

R. Takács Olga

szekereket, a lovasokat és a fáraó egész népét,
amely utánuk behatolt a tengerbe. Senki sem
maradt életben közülök. Izrael fiai azonban
száraz talajon mentek át a tengeren, míközben a
viz tőlük jobbra és balra úgy állt, mint a fal."

A forgatókönyv - kisebb mödosításokat, tö
mörítéseket lesZámítva - híven követi aBibliát.
Ahol kell, jól megoldott jelenetekkel köti össze
és egészíti ki az eredeti történetet.

A film középpontjában Mózes, a kiválasztott
ember küzdelmei állnak: küzdelme önmagával,
félelmeivel, kétségeivel és népével. A kiváló BOO
Laneaster hitelesen formálja meg Mözest, a
küldetését teljesítőembert. Színészi játéka nagy
szerűen fogalmazza meg a minden korokra
érvényes mözesí üzenetet. Isten és a hit segítsé
gével az ember mindenkor legyőzheti gyar
lÓságát,félelmeit és kétségeit.

Külön említést érdemel a zsidó nép megje
lenítése feszes tempójú tömegjelenetek és re
mek karakterek segítségével. A nép az összes
emberi bűnt és erényt magában hordozza. Egy
szerre bölcs és buta, bátor és meghunyászkodó.
Isten nélkül olyan, mint a gyermek szülőknélkül:
önző, meggondolatlan és olykor kegyetlen is.
Izrael gyermekeinek sorsa pontosan megmutat
ja,hogy az Isten nélküli szabad akarat sem egyéb,
mint szabadjára eresztett akarat. A népnek szük
sége van az isteni iránytűre.

A filmbéli Mózes így szól népéhez: .Mínden
ből Isten szól. Ő munkálkodik a sivatagi homok
ban, esőben, porban, ezekben a felhőkben is ...
semmi más dolgunk nincs, mint hogy kövessük!"

Afilmet jó szívvel ajánlom mindenkinek. Azok
nak is, akik már olvasták a Bibliát, és azoknak is,
akik még csak ezután fogják olvasni. Mindenki
nek, aki hisz abban, hogy embemek lenni nehéz,
de érdemes.

Gyö'R}' László
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