Film
A názáreti Jézus
Tanulságosvolt a televízi6bannemrégsugánottéletmdsorozat, amely Jiranoo Zeffirelli filn\ieit mutatta
be.AmakranooshdgyésaméltánvilágsikerüRomeo
ésJúlia rendezőjének továbbiopusai bizony leleplező
er6vel bírtak. ANap/ivér-HoldrII:wtr vallásos indíttatású, szépenfotografáltképsorai itt-ott márérr.elg6snektüntek,A bajrwk pedigj6cskántúl van azon ahatáron, amely a giceset a mdvészettöl elválaszt;ja. Ennél márcsak a ~ szerelem dmű álságos szenvelgés bizonyult initálóbbnak.
Ezek után érthető, hogy szorongva ültem le
megtekinteni az egykor, csonka életművét ismerve
nagy mesternek sejtett olasz rendező rég várt
filnliét, a csaknem másfél évtized után hazánkban
is forgalmazott A názáreti Jézust. Alig tíz perc
múltán már Slljnálattal kellett konstatálnom,
hogy balsejtelmeim beigazo16dnak. Mária olyan
~lt tekintettel, olyan tennészeteIlenes gesztusokkal, olyan hihetetlen primitív képi megfogalmazásban, olyan csindlt lelkesültséggel kapja meg
az angyali üdvözletet, hogy lopva körbe kellett pillantanom a teremben attól félvén, hogy még egy
csepp áhítat, még egy pici szemg\1vasztás, még
egyszer a bevágott dicsfény - és menthetetlenül
kiröhögik Istennek Szent AnY.iát.
S hátra volt még több mint négy óra! Négy komoly óra, az evangéliurrd!: minden tanúságtételének
aprólékos ~ ld, azok kiegészítésével.
Az embemek joggal támad az az énésea filmet nézvén, hogy a rendező túlontúl részletező.
Hogy semmit kihagyni nem akar. Sőt, hogy az a
számos történés is, amely A názáreti JÚU8 szüzséjét kéJ>l7i, ?ly részletességgel mutattatik be, hogy
rendezőJét JgllZán nem érheti vád: bármit is önkényesen kihagyott volna, hogy az evangéliumok
bánnely ismertebb részletét mellözné holmi dramaturgiai megfontolásból. Jézus csodáit olyan
aprólékos jelenetépítés monclja el, hogy a gyanútlan nézőben az alaposság látszata felébred a vontatottság dacára is. Ám a látszat - meg az ájtatos
rendező - csal.
Zeffirelli felfogását éppen az jellemzi, ami kimaradt. Csak néhány példa: hol van, kérném a
böjUJlés a pusztában? hol a kfsért{j Sátán? Mária
Magddna miért oly vonzerő nélküli, kiélt alalQa a
népszerű sz6rakoztat6ipamak, melyet űz? miért
oly kidolgozatlan, kurta Jézus 1uJltd{élelme ebben
a minden mellékes momentumot oly mértékvesztett (képi) sz6szátyársággal előadó filmben? Azért,
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mert Ze1Iirelli Jézusa a hibás lIZÚU1)'OmáSI1 reprodukci6k kifordult szerml daliája, a dicsfényben elolvadó
giccs-alak, amely közönséges, szentimentális és bárgyú. Ezt a Jézust nem kísérti meg a Sátán: sem a
testiség, sem a hatalom, sem a gazdagság. Ö aztán

Rinn van. Fönn, a falvédlln. Úgy néz le ránk onnan,
vagy az olcsó lenyomatTÓl, a glória-plecsni alól, hupikék köpenyében, hogy az embemek még véletlenül se jusaon eszébe, hogy Jézus is ember volt, éppen, mint én meg te, meg a boltos. S hogyennek következtében bennünk is kell legyen valami Belőle. S
számadással tartozunk arröl a Közösr61. Nemcsak
lefekvés előtt két percig, amíg elhada!juk az imádságot. És nemcsak a negédes tekintetű sablon-flgurának, akinek köpenye alatt úgy világít szíve, mint
egy benzinkút-neon. Egymásnak is.
No, ez nincs a ZeffIrelli filIl\iében. Az Egymás.
Az ember..Jézus. Így válik a történelem leghitelesebb tanúságtétele hazugsággá. Miképp a 'Ibrvény
is hamis, amint belőle az Élet elillan. Amint kövé
válik, holt anyaggá, bálvánnyá - amint /úval reked az ember szívén, lelkén. A Thrvény él - vagy
nem törvény, hanem kő (ez a példázat el is hangzik ebben a "kőszerü" filmben). Jézus él - vagy
csak kő. A názáreti azonban nem ilyen. Nem kő.
És nem is kocsonya.
Jól komponált, de üres, külsőséges életképeket
kapunk. Thbb tucat szupersztár sem tuclja a produkciót hitelessé tenni. Hiába Laurence Olivier,
Anthony Quinn, Michael York, Ann Bancroft., Claudia Cardinale, Peter Ustinov meg a többi híresség,
ha a szándék, az alkotói attitűd hamis.
És akkor még a pszichológia! Jézus jellemzése
alig több, mint ami egy vidéki bonviván alakítáBától
elvárilató: IJlO8Olyg6san, néhol homlokot ránrolva, a
kivételesen katartikusnak szánt jelenetekben olykor
még izzadva is: végigmozogja-monclja szerepét. Júdás ezzel szemben merő jóindulatból lesz áJUl6vá,
Nikodémus valóságos tragédiát játszhat el az Emberfiához képest, ~afás, zerah vagy a názáreti
rabbi mind-mind teret kapnak arra, hogy lélektani
indítékaikat megjelenítsék. Jézus másképp van
instruálva: neki csak tágranyílt özike..szemü, ellágyult pillantást szabad vetnie folyvást, lásd mint
fenn (a fakeretben).
Zeffirelli elveszít minden mértéket. Jámbor, lijf;atos és magasztos akar lenni. És persze nagyszabású
(egy kis kasszasiker azért nem árt, a Megvált6 jó befektetés). Az ember kiazédi11 az utcára négy és fél
óra után és - á la Hamvas - szükségét érzi, hogy
valami súlyos gaztettet kövessen el. Ennyi ,.jó"~
nem lehet megemészteni. Főleg, ha hozzá nincs egy
szemernyi személyesség sem. Mert válaszolni csak a
megsz6lításra lehet a mdvészetben is, A dagályos és
föleg felületes sz6noklatra nem.
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