
vagy a jövő felé mutató fantasztikum lehetővé

teszi a kaland megfizethető, katarzismentes
átélését. A hős, a főszereplő bábján keresztül
pedig kockázatmentesen nézhetők végig a ve
szély, a kegyetlenség, a halál egyszeri, megis
mételhetetlen élményei. A jelen feloldhatat
lanságait a jövő kivetülő képei teszik túlél
hetővé. Az időbe való belépés útja azonban
másfelé is mutat.

Spielberg filmjének főhőse egy régész. A
nagy kaland, a jövő, a még-nem-tudható felidé
zése átalakul.' Az időfonál éppen legutolsó
pontjából - saját jelenéből - hatol fokozatosan
visszafelé. Tudja, hogy fölötte csak "átsiklik a
történelem". A világháború jelenében magát a
történelmet, halott, ezért mindenütt jelenvaló,
mindent kitöltő tömbjét, az igazi időt akarja
kezében tartani. Hogy létrejöjjön a találkozás,
olyan körbe kell lépnie, ahol egyszerre jelen
levő és múltbeli. Ez a jövő. Ez már a halhatat
lanság. Isten helye.

"Isten meghalt" - állítja az idő szelleme: a
kor. Az új birodalmak gyorsan igyekeznek be
tölteni az üresen maradt helyet. "Nem aka
runk többé olyan embereket látni, akik a "túl
világ« felé pislognak. Szabad embereket aka
runk, akik tudják és érzik, hogy Isten őbennük

lakozik" - mondja Hitler. A "cselekvő ember"
a világ értelmét a megvalósulásban határolja

Színház

A. L. Webber-T. Rice:
Jézus Krisztus Szupersztár

"Ha te vagy a Krisnus, mondd
meg nékünk. Monda pedig
nékik: Ha mondom néktek,
nem hiszitek el." (Lk 27, 67).

Jézus Krisztus szenvedéstörténete az a téma,
amely az európai, illetve amerikai kultúrterü
leten valószínűleg a legtöbbször kerűlt feldol
gozásra. A történet évezredek óta él és jelen
van; hatása alól ateista müvészek sem akarják

be, nem pedig a reá való készülésben. Célja a
nem-evilágból-való ország evilági megterem
tése. De a kapcsolat emléke még jelenvaló. A
hely még üresen marad.

A film kalandja a megszakadt kapcsolat erő

szak árán való helyreállításának kísérlete. A
hajsza tárgya a frigyláda - a törvények őrzője

és letéteményese. Az abszolútum jelenlétének
bizonyítéka. A film másik régész höse szerinti
adó-vevő, melyen keresztül "Istennel lehet be
szélni". Megtalálása a végső győzelmet bizto
síthatja - mintegy az atombomba feltalálásá
nak utólagosan eljátszott parafrázisaként 
mindkét fél, a németek és az amerikaiak szá
mára. A háborúról levált jelenünkben - ahol
láthatatlanul pereg a hirosimai dokumentu
mok némafilmje is - nézhetjük az egyik
utolsó jelenet abszurditását: a frigyláda fel
nyitásának náci katonák álta' celebrált zsidó
szertartását. Ezután már csak az elszaba
dult erők tombolnak látványosan, arat a halál.
Isten csak hírt ad magáról végső megnyilat
kozás helyett. A frigyláda újra lezárul, hogy
ismeretlen helyen, új birodalomban várja az
egyesülést. A filmnek vége, a kapcsolat ismét
megszakadt, a nézök kellemesen szórakoztak.
Kezdödhet egy másik mese. Kivül szivárog a
jelen.

Kelényi Béla

vagy tudják kivonni magukat: az Emberfia
még tagadtatásában is példa és mérce.

Az Evangélium értelmezésére tengernyi, és
egymástól olykor alaposan eltérő eredményre
vezető kísérlet történt már. Egyvalami azon
ban minden vita fölött kell álljon: az Újszövet
ség értelmezése csakis teológiai szempontból
képzelhető el - a megváltás rnüve enélkül
üres történet marad. Az Evangélium proble
matikája az emberi lét problematikája, az
Evangélium a legalapvetőbb ontológiai kérdé
sekre válaszol. Ehhez képest bármi mást be
lelátni a Messiás történetébe (forradalmár
Krisztust, politikus Júdást stb.) eltörpítése a
Jóhírnek, a teljesség befogadásának kicsinyes
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visszautasítása. Mintha valaki az óceán partján
egy lavór pállott vízről bizonygatná, hogy ab
ban pancsolni az igazi.

Jézusról hitelesen szólni művészileg is csak
akkor lehet, ha a szót kérő elfogadja őt annak,
aminek az Evangélium állítja.

Andrew Lloyd Webberről és Tim Rice-ról, a
Jézus Kriszius Szuperszuir című rockopera
szerzöíröl müvük alapján fel kell tételeznem,
hogy mindezekröl a korántsem eredeti gondo
latokról hallottak már. Művükben talányos és
zavarba ejtő a korunkat (egészen pontosan a
hatvanas évek beat-zenétől hangos, hippivirá
goktói csodaváró, rendőr-sortüzektől józano
dó korát) idéző, zsargonból és jelszavakból
emelt szövegépület és hangzásvilág, amelyből
e modern zenemű áll. Az izgató rock-rnuzsika
valami egészen más feldolgozást sejtet, mint
az évezredes hagyomány. Az erősen profán
szöveg a xx. századi jelleget domborítja ki,
olyan hétköznapi, olyan pátosz nélküli, hogy
befogadásához jóformán valamennyi, eddig
kialakult (Jézushoz, kereszténységhez - libret
tóhoz, operához fűződő) szemléleti konvenció
felfüggesztése szükséges: a hozsannázó nép
"szupersztár"-nak nevezi a Megváltót. az apos
tolok izgága fecsegők, Heródes sértett tán
coskomikus ...

Az opera szereposztásában első helyen em
litett Iskarióti Júdást, hivalkodó racionalizmu
sával, értetlenségével, árulásával, és kétség
beesésbe, semmibe zuhanásával a hitetlenség
ben, Semmit kísértőn élő civilizáció jelképé
nek láthatjuk. Júdás potenciális drámája, hogy
nem képes befogadni azt, ami (aki) Jézus. Ezt
Webber egyértelműzenei utalásokkal egészen
nyilvánvalóvá teszi: szinte valamennyi motí
vum, amely Júdás száján megszólal - korábbi
vagy későbbi zenei részekre utal, s mindig
előjelváltással.Mária Magdolna hitvallása az ő

tolmácsolásában a hitevesztés dalává válik, az
a dallam, amellyel realista gondolkodású for
radalmárnak képzelve magát, elénk lép, lesz
később kíséröje teljes elsötétülésének: öngyil
kosságának, majd később Jézus megkorbá
csolásának. A motívum, amely által a Názáreti
két ízben is megjövendöli halálát, Júdás elő

adásában az elégedetlenség, értetlenség, majd
a szembeszegülés kifejezőjévé válik: az áldozat
motívuma a tagadás motívuma lesz. Két olyan
dalt vagy dallamot énekel csupán Júdás, ame
lyet más szereplö nem szólaltat meg, s nem is
utal rá sehol máshol a zene. Ez a kettő pedig
az árulás éneke és a nyílt megtagadásé.

A mű többi résztvevőjének szerepe ehhez
képest igencsak korlátozott, lehet bár gonosz
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főpap s szolgája (Kajafás - Annás), a szeretet
ízétől megmámorosodó asszony (Mária Mag
dolna), gyáva garnizonparancsnok (Pilátus)
vagy önmagát túlbecsülő tanítvány, akit a
"kakasszó" ébreszt igazi feladatára (Péter) 
egyként a cselekmény szekerének tovább
segítői csak, alaposan kicsúfolt vagy éppen
szentímentálisan kezelt mellékszereplök.

A dráma Júdással kellene hogy megtörtén
jen. A hit és tagadás, alázat és ellenszegülés: a
rosszul felhasznált szabadság drámája. Bizo
nyára nem véletlen, hogy ő az egyetlen fi
gura, akivel a mű azonosulást kínál. Az ő torz,
megtévedö. s még a túlvilágról is csak vá
laszért gyötrődő alakja az, akiben az ezredvég
racionalizmusban tetszelgő, légvárakat építő,

elbukó, s magára maradva Istenért kiáltó em
bere visszatükröződhet- ha van Isten, akihez
képest tévelyegni lehet, ha Krisztus a bűnök

megváltásául küldött Áldozat.
Ezt azonban hiába keressük a Jézus Krisztus

Szupersztár-ban. Júdás képtelen Mesterét meg
érteni, elfogadni. A rockopera szerzöi ezt az
álláspontot pontosan artikulálják - a Bá
ránnyal azonban igazából nem tudnak mit
kezdeni. Mindent megtesznek annak érdeké
ben, hogy a Megfeszítettet ne láthassuk Isten
Fiának. Jézus személyét a bizonytalanság leve
gője veszi körül mindenfelől. Tanítványaival
való viszonya torz. Nem tudni, mi köze van
egymáshoz a Messiásnak és annak a fafejű, ön
telt népségnek, akinek Rice az apostolokat
beállítja. Eltorzított Jézus viszonya Mária
Magdolnához. Az asszony személyében nem az
önmagára ébredő szeretet, csupán a szenti
mentális epekedés jelenik meg. S végül torz
Jézus viszonya Istennel is. Kétségek gyötrik és
elbizonytalanodását egy megfáradt ember
vallja meg hallgató Atyjának a gethsemánéi
kertben (I only want to say), egy olyan ember,
aki - hasonlóan a hozsannázó tömeghez vagy
a fontoskodó tanítványokhoz - nem láthat az
Úr szándékaiba. Rice szövege azonban a dal
befejező sorával átlépi azt a határt, amelyen
belül még Jézus emberi halálfélelmének meg
nyilvánulásaként értelmezhetnénk azt. ,,(Isten)
ontsd vérem, üss meg, ölj meg, ragadj el most
- míg meg nem gondolom" - énekli az opera
címszereplője. Abszurdum ilyen sorokat az
Emberfia szájába adni. Ez, túl a kijelentés teo
lógiai értelmetlenségén - dramaturgiai zsák
utca. Hitről, küldetésről már nem is beszélek 
Jézus .moüvacicia" ködösül el végképp.

Rice és Webber tudja, hogy Jézus Krisztust
nem lehet kiemelni megváltószerepéből;mi
vel azonban magáról a szerepröl, a küldetés-



ről nincs mondanivalójuk, a küldetés és az azt
megvalósító (azzal egy) személy kettéválik 
kettéválhat. Zavart távolságtartással bánnak
ezzel a vulgaritásba le nem rántható "szerep
lövel", a Műről azonban, amiért jött. nincs egy
szavuk sem. Jézus így súlytalan alakká lesz,
nemcsak a darabbéli Pilátus szerint, de szem
mel láthatólag csupán ártatlan bábu. Nem
csoda, hogy Júdás értetlenül szemléli e bi
zonytalan alakot.

A Szupersztár fundamentális baja, hogy nem
érti és nem akarja megérteni a megváltást.
Rice és Webber mégis arra vállalkozott, hogy
enélkül, az Újszövetség értelmének figyelmen
kívül hagyásával jelenítse meg a Feltámadott
történetét.

Alighanem ez példátlan sikerük egyik oka is.
Ez adott módot arra, hogy a látványos kűlsö

ségekből építkezvén szívfacsaró musicallé
kerekítsék Jézus történeté t. Ez teszi lehetövé a
zökkenőmentes fogyasztást. Az Evangélium
alapvető egzisztenciális döntések meghozata
lára kényszeríti azt, aki felfogta, mi történik
bennük - ez a rockopera viszont könnyed és
konzekvencia nélküli, mint egy show-műsor.

A Jézus Kriszius Szupersziár a könnyűzene

világában alapműnek számít. Hallatlan rafi
nériával vonul fel a hatáskeltés egész kellék
tára, egy pillanatra magával ragad a mű zenei
világa, különösen az eredeti lemezt hallgatva
Figyelmesebb tekintettel nézve azonban azt
kell látnunk, hogy a darab csillogó-villogó
járművén nem juthatunk el sehova.

A rock-zene, maga mögött hagyva egy ter
mékeny és sok tekintetben felszabadító jel
legű korszakot, a hetvenes évek végére, a
punk-agónia zörejeit elnyomó diszkó-giccs
hangzavarában kissé dicstelenül múlt ki. Éle
medett pop-sztárok és profi hangbűvészek

többé nem idézhetik fel azt, ami a rock lénye.
gét adta: a közösség (illúziója?) megélésének
lehetöségét.

Tragikomikus, hogy Magyarországon akkor
jön létre rock-színház, amikor rock már nincs.
amikor szemet szúr már az "I can't get no"
nyolcvanas évekbeli visszakérődzésének in
fantilitása. Másfél évtized múltán így jut el
hazánkba a nagy sikerű blöff - már a késés is
milyen kínos!

Szikora János rendezése látszólag eszkato
lógiai nézőpontból indít: János evangéliumá
nak befejezésével, a tanítványai körében meg
jelenő Feltámadottal. Látszólag, mondom.
Mert a néző feszeng a hosszadalmas bevezető

hallatán. amely úgy hangzik, mint mikor
Rosszul Fizetett Színművész az Esti Mesében

negédesen elgügyögi a magányos villany
rendőr meséjét, A szöveggé degradált beveze
tőt olvasó színész hanglejtése nyúlós, előadása
mesterkélt. Az előadás egészét tekintve nem
foghatom fel másképp az indítást. mint el
idegenítő gesztust. ravasz és hideg előjátékot

az Evangélium színházi előadásként való szo
morú félremagyarázásához.

Mert a margitszigeti bemutató Jézusa - a
darabhoz híven - egy szerencsétlen ember,
akit mindenki a maga céljaira kíván felhasz
nálni. Júdás politikusként csalódik benne, a
zelóták földi királyságot szánnak néki, a fari
zeusok népvezéri mivoltában tartanak tőle, Pi
látus mint sakkfigurát áldozza föl a hatalmi
játékban. .. az Atya pedig annak szánja. aki
elveszi a világ bűneit.

Szikora végkövetkeztetése egy iszonyatosan
nagy kereszt, amelyen szinte elvész az oda
szögezett, kicsiny emberke. Félreérthetetlen
szimbólum: a hatalmassá nőtt mítosz (vallás)
ez, amelyhez képest az ember (Krisztus, a "val
lásalapító") jelentéktelen áldozat.

Márpedig éppen ez a nézőpont az (hol van
már az eszkatonl), ahonnan lehetetlen az
Evangéliumba látni. Szikora felvállalja az ere
deti darabhoz való hűséget (ha ugyan "ere
deti"-nek Webberék operáját kell tekinte
nünk), s rendezőként nem kísérli meg tisz
tázni a darab hiányosságait.

A rendezés, ha lehet, még inkább fölerösí
tette mindazt, ami a darabban az ellen dolgo
zik, hogy nyílt pillantással legalább áttekint
hető legyen, miröl is van szó, Idősíkokkal ját
szik a margítszigeti produkció, ami olykor kül
södleges bravúrokat eredményez (a farizeusok
esetében), ám ugyanakkor azt a benyomást
kelti, hogy a ma, a tegnap és az akkor egy·
mással felcserélhetők, hogy a személyek kí
szolgáltatottak az önmaguk által játszott szere
peknek, hogy még ezek a szerepek is felcserél
hetők: a századunkbéli hobót és Poncius
Pilátust ugyanaz a személy játssza, s azt a lá
tomást, amelyből megérthető volna Pilátus
viselkedése - a farmerzekés mai fiatal adja
elő. Jézus pedig nem áll fölötte semminek,
roppant kétséges Messíás-volta, nem istenem
ber, csak ember - mit lehet tudni, talán még
az sem, talán csak "egy név, amit fe/dobunk"
(Miklós Tibor). Szikora stréber-mód Broad
way-szerű revüje nemcsak teológiai jelentésé
ből vetkőzteti ki a darab Jézusát, de történeti
ségéből is kiemeli: felcserélhetőnek állítja be,
személyiségétől és személyességétől fosztja
meg - csak egy szerep, csak egy név ő a mar
gitszigeti színpadon.
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Ilyen Kri sztus-k ép kial akulhat egy ember
ben , meg is valósulhat péld ául színpa do n - az
Evangé liumhoz és a Felt ám ad otthoz azo nba n
mindennek semmi köze.

Az erede ti szövegbe n kidol gozott abb Júdás
ró l itt ugyan csak nem tudjuk meg, kicsod a. For
rada lmár? Gonosz l élektől megszállt , je llemte
len spio n? A re ndezés másik kardinális tévedé
se Júdás megjelen ő rossz szelleme. A Gon osz
naturális megjelen ítése (akár t ánccá, pan to
mimmé stilizá ltan is, de: képpé alakítása) szem
lélet i tévedés: ezzel a Gon osz Júdáson kívülre
kerül, a Megváltó á ru lója nem szabad em ber,
kényszerítik a bűnre, nem tehet más t, mint hogy
áru lóvá legyen . Holott az I stentől kap ott te ljes
szabadsá g nélkül egyá lta lán nin cs is érte lme
ilyen szavakna k, mint bűn vagy megváltás.

Sajátos az a mód , ah ogyan korunk - így ko
runk művészete is - vála szol a nagyság kih í
vására. Olvasatok, újnál is újabb érte lmezése k
jogosítjá k föl arra az önmegvalósításukon fá
radozó művészeket, hogy a nagyság megértése '
híján port ék áikat eredetiség ként kínálják. Ham
let manapság nem hőse saját dr ámájának. an 
nál inkább az viszont Claudius, Polonius vagy a
sír ásó. Oid ipu sz királ y lon csos cs ölak ó, a th é
baiak egytől egyig nyálc sorgató hü lyék az egyik
mai magyar színházi előadásban . . . Nincs
nagyság. ninc s dráma. csa k a k őz épszer, a félre
érte tt önkifejezési kényszer van: Jézus Krisztu s
sem Megváltó, hanem -s értett mazochista így.

A da rab - és az előadás - szkeptikusa n te
kint az Evang éliumra. Küls ö történ éseit fel
használja, lényegéről azonban nem vesz tu -

domást. Ez bárkinek sza badságába n áll. A bib
liai lén yeg hiányáb an azo nban számomra ért
hetetl en . m i ért választo tta ezt a témát a dara
bot s az előadást létreh ozó alkot ógárda. S ez a
hián y egy be n kétségbe vonja mind a darab,
mind az előadás művészi hitelét is.

Miklós Tibor magyar .ford ítása nagymér
ték be n hozzájá ru l az előadás zavaross ág ához.
Sze renes és esetben ru tinos s l ágerszöveg kere
ked ik Tim Ríce soraiból, tú lnyomórészt azon
ban ezen a téren is k áoszra, ho rn ályra lelünk.
Magyarta lanságok, pontatl anságok bu kkannak
elő bá ntón: "Ha eljő az út" - énekli Jézus
(" If there is a way": ha van rá mód - helyett);
Heród es szerin t a nép "ódákat regél". Kajafás
a nép e lcsi t ít ás ára szólí tja fel az ünnep elt Jé
zus t jeruzsálemi bevonulásakor e szavakka l:
,,(a töm eg) Némuljon c l! Veszniük kell!" Vajon
mit ért ezen Miklós? Lövesse ne k a nép közé?
(Rice-n ál egészen más kifejezés szerepe l), Ké
zenfekvő volna az evangéliumo k szava ival ki
fejezni azt, am it maga Ríce is onnan idéz.
"Múlj ék el tőlem e pohár" (Mt 26, 39) (Take
this cup away from me) helyett a pon gyola
"Vedd el tőlem ezt az italt" áll. "Az én orszá
gom nem e világbó l va ló" (Jn 18,36) (I have no
kingdom in th is world) - mondhatná Jézus Pi
látusnak, ehe lyett azonban így sz ószá ty ár ko
dik : "Ha lét eznék királyság, ó bárcsak meg
nyílna számo mra . ..I" Tim Ríce profán jellegű,

de egységes szöveget írt. Miklós Tibor archai
záló szavakat keve r az asztfa ltdumá ba, ha
úgy jobban kijön a szó tagszám.

Tóth Péter Pál


