
rül, hogy az a teremtmény éltető szükséglete. A pillanat
vágyából az örök akaratába lendíthet át: a magba zsugorított
távval dolgozik.

DÉR ANDRÁS Isten ajándéka
Filmrendező A Förster zongora a nyolcvanas évek végén lakásvásárlás áldozata

lett. A kecses fekete háromlábú, réz görgőivel üveghamutartóban,
a kis szobában állt, a sarokba tolva. Az arany "r" bern lábát egy el
tévedt II. világháborús puskagolyó roncsolta szét. Szüleim valami
ért soha nem javították ki a sérülést.

Anyám zongoraművésznek készült. A Zeneakadémiára járt.
Első koncertjét négy évesen adta. A fekete zongora mögül csak
hatalmas fehér masnija látszott. Mintha egy nagy szülinapi aján
dék játszott volna. Napjai, hónapjai, évei gyakorlással teltek.
Nyáron nem barnult a Balatonnál, télen nem síelt a Tátrában.
Ujjai az elefántcsont billentyűkön siklottak, mert mindenki tudta,
hogy zongoraművész lesz. Anyámat szigorú vallásos elvek sze
rint nevelték, az Angolkisasszonyokhoz adták. Bátyja a Piaris
táknál végzett. Az Akadémiára elsőre felvették. Boldog volt.
Úgy érezte, Isten a tenyerén hordja. Bálozott, bohém társaságok
ba járt, birtokos udvarlója volt. Az első figyelmeztetést még ár
tatlan csodálkozással fogadta. Vőlegényét földönfutóvá tette a
kuláktörvény. A "jóakarók" tanácsai ellenére nem bontotta fel a
jegyességet, a Krisztus Király kápolnában zárt ajtók mögött es
küdtek egymásnak örök hűséget. Amikor bátyja disszidált, az
Andrássy út 60-ban töltött néhány igazolatlan napot. Megzsarol
ták. Nem élt a lehetőséggel. A Zeneakadémiáról azonnal kirúg
ták. Ekkor idegösszeomlást kapott, lesoványodott. Könyvelő lett.
Emlékeim szerint jó, ha kétszer, erős unszolásra ült a zongorá
hoz. Chopint játszott. 1999-ben, tüdőrákban halt meg.

Öcsémet és engem eltiltottak a zenetanulástól. A Rökk Szilárd
(akkor Somogyi Béla) utcai általános iskola "z" (zenei) osztálya
alkotta a gyermekkórus gerincét. Amikor első osztályos lettem, a
Rádió Gyermekkórusa felvételt hirdetett, és Bottka Valéria min
denkit meghallgatott. Engem felvett. Örültem. Akivételezettek
közé fogok tartozni, akik a 60-as években beutazták Japántól
Ausztráliáig a világot. Szüleim berohantak az igazgatóhoz és ki
vetettek a kórusból. Soha többet nem tudtam énekelni. Még a
Himnuszból is 3-ast kaptam.

Életem egyik nagy hiánya, hogy semmilyen hangszeren
nem tudok játszani. A zeneszeretet öröksége gyerekeimben
már tisztán, torzulásmentesen bukkantak elő. Lányaim zongo-
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rázni es gitározni tanultak, a fiam pedig egészen tűrhetően

trombitál.
A zenehallgatás napjaim szerves részévé vált. Belső világom

és a zene erős, intim kapcsolatban állnak. A láthatót köti össze a
láthatatlannal. Pszichém állapota meghatározza, milyen zenét
hallgassak, illetve egy zene meg tud változtatni, elementáris erő

vel ki tud szakítani jó vagy rossz hangulatomból. Talán az édes
anyámat ért trauma hatása, hogya zene ennyire mélyen képes
befolyásolni, el tud zárni a való világtól és egy másik dimenzió
ba emel - vagy taszít. Ugyanis nem mindig kellemes, eufórikus
állapotot eredményez a zene. Örvényszerűen szippant pokoli
mélységekbe Mozart, kínzó magánya és tisztaság utáni sóvár
gása fájdalmasan figyelmeztet esendőségemre. Ami furcsa és
meglepő, hogy ez a kényelmetlen érzés jó. Egy beszélgetés so
rán valószínűleg kellemetlenül érintene és kerülném, de a zene
ellankaszt, morfiumként hat, negatív utóhatások nélkül. Ha kö
zöny, depresszió fog körbe, akkor alternatív és punk együttese
ket hallgatok. Kutyaharapást szőrivel! Ezek a darabos, aszim
metrikus képletek, disszonanciák felébresztenek és fizikálisan
mozgásba hoznak. Olyan intenzíven idézik meg a sötétséget,
hogy attól magamhoz térek.

Hildegard von Bingen vagy Bach átmelegít, fénnyel áraszt el,
átragyogtat. Áhítattal tölt el, és volt már, hogy bőgtem is. Az új
jászületés forrása, Isten végtelen szeretete nyilvánul meg benne,
és ez határtalanul megnyugtat. Azt hiszem, zene nélkül megful
ladnék.

Filmjeimben és színházi rendezéseimben általában erős hang
súlyt kap a zene, ezt az ambivalenciát hordozzák, szerkesztési
módszereim is leírhatók zenei képletekkel.

A zene szakralitás. Rituális térszervező. Virtuális katedrálist
épít. Téglái a hangjegyek, a malter a harmónia.

A zene számomra a természetfölötti nyelve. A vulkánoktól a
vízesésen át a tücskök ciripeléséig mindenütt és mindenben je
len van. A mitológiák, tragédiák, háborúk és szerelmek, az évez
redek története zene nélkül elképzelhetetlen. A dionüszoszi és az
apollói ember végletes élni akarása minden kompozíció alapja.

A zene az angyalok simogatása és az ördögök lehelete egy
szerre.

A zene Isten ajándéka.
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