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Messiás-variációk

"Ha csak egy szemernyi bölcsesség lakozik az emberben, lerakja
a fegyvert, és az ismeretlent az ismeretlennel jelöli, vagyis Isten
nevével. Ezzelbevallja alávetettségét, de egyúttaltanúságot tesz
amellett, hogyszabadon választott igazság és tévedés között."

C.G.Jung

Jézus személyének megközelítésekor tekintsünk el az úgynevezett tudományos véleke
désekt61. Arról az emberr61, akit a keresztények Megváltónak tartanak, semmi kémia
ilag, fizikailag, matematikailag, történettudományilag egzakt tény fel nem sorolható.
Amit róla tudunk, annak forrásai mindenekelőtt és -fölött az evangéliumok. Az evan
géliumok maguk ugyan elemezhetök, s kellóképp elemzettek is tudományos szempont
ból, s szorgos kutatók ki is mutatták az egyes változatok részleteinek ellentmondásait,
- a bel61ük kivilágló üzenet és tanúságtétel egésze azonban kristálytisztán összecseng.

Mit mondanak számunkra ezek alapján az Ujszövetség szövegei? Mindenekelőttazt,
hogy Jézus Krisztus az Isten Fiának bizonyult. Eletútjában az Isten által befogadott s az
Istent befogadó ember képe rajzolódik ki. Fellépése alapvet6en változtatta meg az em
ber s a világ viszonyát. Eszerint az ember szabad, mert a világtól független. Azonban
- Isten előtt - felelős érte. Jézus teljesen átadta magát, kinyilatkoztatva és megvaló
sítva az isteni szeretet, személyében megmutatva az Isten kilétét s ugyane személyben
mutatva meg az Ember kilétét is. Az ember szabadsága - nem csupán teológiai érte
lemben - szeretetében van. Szabad elfogadni és elutasítani. Szabad kinyílni és bezá
rulni. E szabadságát - és csak ezt - semmi nem csorbítja, S Jézus óta bárki, aki a
szeretetet, a benne megnyilvánuló isteni szeretetet visszautasítja - beleütközik Jézus
példájába. Ó ilyen értelemben egyetemes és személyes megváltó. ,

Kereszténynek lenni annyit tesz, mint feloldva lenni a Törvény (az Ur parancsolata
inak) szígorú betűje alól. Egyúttal megjelöltetni a szeretet mindenek felett való paran
csával. Kereszténynek lenni annyit tesz, mint személyes választ adni a személyes meg
szólításra.

Jézus Krisztust el kell fogadni annak, aminek az evangéliumok állitják, ellenkező
esetben partikuláris, felcserélhetó, nincs szükség jelenlétére sem filmen, sem más mü
alkotásban, gondolatmenetben; szólhat az másról is (mint ahogy másról, egészen más
ról szól). Jézus - maga a kűldetés, Ezt kell megérteni. Nem választható le szerepér61,
mert nincsen szerepe. A jézusi nem szerep, nem maszk. Ezért nem lehet mögé pillantani.
Ezért kell elfogadni annak, ami. Még elutasítani sem lehet "bizonyos elemeket megtart
va" tanításaiból - csak egészen.

Ha elfogadjuk őt, meg kell értenünk, mit mond számunkra létezése, halála és feltá
madása. Ha nem fogadjuk el, fikciót gyártunk, amely talán roppant érdekes, de Jézus
Krisztus kimarad belőle.

A keresztény-mivoltot Krisztus élete, halála és feltámadása, valamint az ezekben való
hit modellezi, tölti meg értelemmel és igazolja. Így Jézus a keresztény emberbenragad~
ható meg. Abrázolása - hiszen a hit tárgyiasíthatatlan - csak elvont eszközökkel
lehetséges. Erre leginkább a zene alkalmas, de képes rá a képzőművészet s az irodalom
is. Éppen, mert a néz6ben-hallgatóban-olvasóban az ábrázolás nyomán kialakuló képet
saját belső tartalmai - a szakrálishoz való személyes viszonya - keltik életre. A szín-
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házban már nagyon is konkrét a kép, amely megjelenik, s nem a befogadó aktív, lelki
közreműködésével jelenik meg, hanem éppen kívüle, noha - valódi színházröl beszél
vén - e konkrét (hús-vér emberek által megjelenített) képek éppoly névvel nem, ne
vezhetó tartalmak kifejezésére szelgalnak. Jézus a színpadon - képtelenség. O az
egyetlen ember a történelemben, aki önmagával teljesen azonos volt maszk nélküli.
Nincsen maszk, amelyet a színész magára vehetne. Jobb esetben a drámaíro vagy a
rendező privát elképzeléseit valósíthalja meg, megkísérelvén felidézni küls61eg Jézust,
rosszabb esetben a színész önmagával válik azonossá, vagyis a nem-autentikus hely
zetben lévő emberrel, aki olyasmit próbál tenni, amire képtelen. Jézus maszkja nem
ölthetó fel, mert nincs. Kereszténynek lenni: felszólítva lenni a maszk - Hamvas kife
jezésével élve - megszentelésére. A jézusit a saját, a privát, személyes, legbelső, önma
gunk előtt is viselt maszk megszentelésének folyamata kelti bennünk életre, s az erre
utaló rítus idézheti fel.

Magának Jézusnak színészi ábrázolása nem színpadi alakításként, hanem mint ritu
álé képzelhetó el: ez a passió. A passióban Jézus megtestesítóje nem kell, hogy színészi
kvalitásokkal bírjon, ő pusztán a rítus erejét6l tud a Krisztussá válni, ahogyan pusztán
a rítus elegendő ahhoz, hogy az ostya a hívő számára Isten Teste lehessen. A hit, vagyis
a "befogadók" aktív, teremtó jelenléte "elvégzi" az azonosítás feladatát. A Messiást
játszó férfi rítualisan azonosul szerepével, miközben nem kíván Jézusnak látszani. Erre
nincs is semmi szükség: a "színész" nem művet hoz létre, hanem autentikus törekvése
szerint az ostyához hasonló szakrális testté törekszik válni maga is, szolgálatában annak
a vallási aktusnak, amely A Művet, a világ értelmét, a hit kontextusában: a Megváltást
idézi fel.

Maga a film, a média, a képrögzítés sajátos természete sem teremt kedvező feltéte
leket Jézus személyének megjelenítéséhez. Az erre történt kísérletek néha heroikusak,
többnyire azonban a Megváltás teljes féreértéséről tanúskodnak.

A film alapegysége a filmkép. A filmkép gyökeresen különbözik egy festménytől

például. Legfontosabb sajátsága ugyanis, hogy időbeli, hogy tartama van, hogy szem
lélője nem a képhez magához kell, hogy viszonyát kialakítsa, hanem ahhoz a folyamat
hoz, amelyben feltárul a jelentés, amely a képben foglaltatik. Tehát nem a kép jelent
valamit, hanem a folyamat, a kép önmagában való időtartama, a képen zajló történések
s a képek egymáshoz rendelésének ritmusa. Egy festmény, szobor vagy plasztika ma
gától értetódően alkalmas bárminek kifejezésére - éppen mert nyilvánvalóan nem
azonos a kifejezés tárgyával. Ett61 lehet jelentése. S az a tény, hogy az ábrázolás nem
hasonlít, legfeljebb f6bb vonásaiban az ábrázolás tárgyához, ez a legkevésbé sem befo
lyásolja a jelentés teljességét. Soha pontosabb és lényegszeruöb nő (anya, ősanya) -áb
rázolást, mint a minden naturalitást nélkülöző Willendorfi Vénusz! És: soha hitelesebb
Jézus-ábrázolást, mint a legszigorúbban kanonizált formai és kompozicionális megkö
tések szerint festett orosz ikonok.

A filmkocka azonban, csakúgy, mint a fotó: lIa tér és az idő vékony szelete" (S.
Sontag). A fotó (filmkocka), amelyből az idő dimenziójával kiegészülve (hiszen itt már
nem "vékony szeletr61" de: behatolásról van szó: a film legf6bb "anyaga" az idő) a
filmkép születik: valóságos és dokumentumszerú. Appercipiálásakor a legels6 reflexünk
az, hogy amit látunk, az a felvétel idejében, ott és akkor objektíve létezett.

A film valóságos, ismert dolgok rögzítésére kényszerül, mivel szemünk csak úgy
tudja értelmezni, amit a képen lát, ha azonosítja egy már ismert objektummal. Méghoz
zá nem annak valamilyen artikulált, bármilyen mögöttes tartalommal kiegészített vál
tozatával: hanem magával a jól felismerhető, köznapi tárggyal. Nincs nonfiguratív film.
Az andalúziai kutya ismert jelenetében hangyák másznak elő egy emberi tenyérból. A
kép szürreális, a valóságossághoz semmi köze. Am: a tenyér valóságos. A hangyák:
valóságosak. A tenyér - tenyeret jelöl. A hangyák - hangyákat. Csakis a filmkép
tartama, mozgása, az őt körülvevő többi filmkép tartalmához, mozgásához való viszo-
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nya hordozza a jelentést, azt, ami a "képen" (fílmkockán) nincs: a szorongást. Ha a
tenyér vagy a hangyák nem volnának nyilvánvalóan azonosíthatók (s körülöttük az
összes többi kép), nem jöhetne létre a jelentés, hanem a töprengés azon, hogy mit is
látunk, a vizuális rébusz kategóriájába utalná a mozgóképet. Az elvont tartalmakhoz a
kép konkrét, jól appercipiálható fot6-valóságán át vezet csak út.

Ez a valöszerüségre való kényszer - s a látvány azonosítására szolgáló reflex - a
forrása annak az irányzatnak, amely a filmezésben a mind tökéletesebb illúziókeltést
tűzte ki céljául. Az egyre hűbb utánzásban (effektusok, világítás, diszletek, maszkok
felhasználásával), majd a valószertí létrehozásában csakugyan szemfényveszt6 "hiteles
séget" tudott elérni ez az iparág. A Csillagok 1uiboTÚjának formatervezett szörnyetegei
paradox módon valóságosabbnak hatnak, mint teszem azt a csernobili katasztrófáTól
készült dokumentumfelvételek.

így visszakanyarodtunk oda, ahol a színháznál s a passiójátéknál elhagytunk: a
maszk-problémához, az imitáci6-problémához, megterhelve azonban egy csábító (ál)le
het6séggel, amely a film valöszerüségéböl adódik: felületes néz6pontból úgy tűnhet,

hogya tökéletes imitáció lehetséges.
Hitt ennek alátszatnak Scorsese és Zeffirelli is. Persze, mindkett6 a maga koncepci

ójának megfelel6en: olyan Jézust állít elénk, akinek "hitelességéhez" szemlátomást a
sminkmester járult hozzá a legnagyobb mértékben, s olyan kort festenek a rendezők,

amelyben minden olyan túlontúl valószerű, "hiteles", ám láthatólag eszükbe sem jut,
hogy az evangéliumok emelkedett, költői, rituális szövegét nem lehet az efféle kellék
realizmussal, díszlet-hitelességgel visszaadni. Lehet, hogya halászok éppen olyan bár
kát használtak, mint amilyen Pétere Zeffirreli filmjében, s nem kétséges, hogy a keresz
teket régészetileg hiteles szerszámokkal faragja Willem Dafoe a Krisztus utolsó megkísér
tésében - de kit érdekel? A film - ahelyett, hogy feloldaná - csak még bántóbbá teszi
a színpadon is meglév6, bántó naturalitást.

A jézusiábrázolása a filmművészet ritka, szép pillanatai közé tartozik: Dreyer. Jeanne
D'Arc szenvedései-t6l, Rossellini: Róma, nyz1t város-án át Tarkovszkij: ATdozathozatal-áig.
Jézus személye azonban ellenáll a film anyagának. Mert nemcsak nem maszk - nem is
dokumentum. Talán furcsa ez a szó itt. De gondoljuk meg: Jézus történeti, a Messiás
viszont teológiai fogalmakkal körülírható személy. A kettő a hitben egy. Az egyenlő

ségjelet a názáreti ács és a Rég Várt, a Megváltó között a feltámadás írja fel. De mi az,
ami a feltámadásra hasonlít? Jellemző, hogy például sem a Jézus Krisztus Szupersztár,
sem a Krisztus utolsó megkísérlése nem tud ezzel mit kezdeni.

Nem úgy Pasolini feldolgozása. A kihagyásos, szűkszavú szerkezet, a jelzésszerű.

végtelen finom "színészi" játék - holott az amatőr szerepl6k saját vonásaikat kölcsön
zik csupán...! A Máté evangéliuma tökéletes film, hibátlanul megjeleníti azt, amire vál
lalkozott. Húsz percig. Ekkor megjelenik Jézus, vagyis Irazoqui, aki az általam látott
feldolgozások Messiásai között aránylag így is a leghitelesebb (alighanem a passió-sze
rűség miatt), de ezzel együtt sem lehet képes a Megváltó megformálására. Az illúzió
keltés igyekezete folyamatosan leleplezi önmagát; Irazoqui alakít. Nem tehet mást. Sze
replő egy filmben, amelyben instrukciókat kap, amelyben beállítások vannak, s forga
tókönyv, sok-sok szöveggel. Szereplő-minósége nem azért lepleződik le, mert önmagá
ban elhibázottak volnának a beállítások, tévesek az instrukciók, s hamisak Irazoqui
színészi megnyilvánulásai - hanem mert Jézus Krisztus valódi arcát a hitben a Szent
lélek írja fel az őt befogadó ember lelkébe -, Isten fiát valójában meglátni (meghallani)
csak odabent lehet. Ama benti kép pedig nem egyezhetik sem Irazoqui, sem a többi
ámszerepl6 arcával-gesztusaival.

De mi hát akkor Jézus? Jézus. Az Isten Fia. Róla se több, se kevesebb nem állítható
anélkül, hogy valami nem odavalót keveménk a dologba. A konkrét, kézzelfogható,
fizikailag jellemezhető világ nem lehet alkalmas Jézus megjelenítésére, mert Isten nem
része a világnak - épp fordítva: a világ része Istennek. Jézusnak nincsen másodlagos
jelentése, így az értelmező jelz6knek sem, amelyet egy-egy műalkotás ráaggatni akar.
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Nincs forradalmár-Jézus, ember-Jézus stb. A forradalmárság vagy az emberi esendőség
ábrázolásába felesleges a Megváltót az őt megjeleníteni kívánó kép direkt és tolakodó
jelenlétével belekeverni. Jézus ugyanis nem maszk, nem dokumentum, és nem is idol.
A mítoszi beállítás sem adhatja őt vissza.

A kérdés nézetem szerint így nem az, hogy miért nem sikerül Jézus Krisztust filmen
hitelesen ábrázolni, hanem az, hogy miért próbálják meg mégis, egyre több szellemi és
anyagi erőt tékozolva eme ontológiailag képtelen vállalkozásra?

Norman Jewison 1973-as rock-opera-változata, a Jézus Krisztus Szupersztár alighanem a
legszínvonaltalanabb próbálkozás. Már Andrew Lloyd Webber ésTim Rice zenedarabja
is kusza alkotás. Ebben a verzióban Jézus ingatag forradalmár, aki komikusan ostoba
apostolok, egy olvatagon epeked6 Mária Magdolna és egy következetes osztályharcos
Júdás kíséretében érkezik Jeruzsálembe, ahol nem egészen világos motivációk alapján,
a népszínmúbe ill6en galád farizeusok ellene fordítják a pipogya Pilátust és az esemé
nyeket kórusként kíséré tömeget. Nemcsak a néző nem érti azonban, mire jó ez az egész
a néhány dallamos sláger előadásan túl, de nyilván maguk a szerzök sem, mert a
címszereplő egyszer csak így dalol a gecsemánéi kertben: ,,(God) bleed me, beat me,
kill me, take me now - before I change my mind", azaz: Osten) ontsd ki vérem, üss
meg, ölj meg, ragadj el most - míg meg nem gondolom. (Márknál, a legkorábban
keletkezett evangéliumban (is) egészen más áll, ugye: "Mindazáltal ne az én akaratom
legyen meg, hanem a tied" (14,36). Az ellenkultúra-verzió a végső nagy fináléban kava
rodik azonban végképp össze, mikoris Jézus "szálla alá poklokra", ott az egzaltált Júdás
fogadja egyéjszakai lokál bárzenekara és girl-csapata élén, s megvallja: nem érti, mire
való ez az egész ("Everything I look at You, and don't understand"),

Scorsese Krisztusa - nem úgy, mint a tépelődő rocksztár - már tényleg meggon
dolja magát. Leszáll a keresztról. Kazantzakisz - a film alapjául szolgáló regény írója
- múvét még életre keltheti az a tény, hogy anyaga az írott betű meg az olvasóban
megtestesülő (vagy helyesebb itt így írni: meglelkesül6, lélekkel megtölt6dő) belső kép.
Krisztus utolsó megkísértése filmen azonban kínos hókuszpókusz. Jézus ószövetségi
prófétaként választódik ki, s űzött bálványként éli meg kiválasztottságát. A film höse,
akár a Szupersztárban: valójában Júdás. Ó az, aki rendre kioktatja a tétova Messiást s
épp eléggé terhére is van, hogy az, amikor leginkább kellene, nem hajlandó csodát
tenni, nem hajlandó földi királlyá válni. Azért is árulja el az Iskarióti határozatlan Mes
terét, hogy "helyzetbe hozza", ha már magától képtelen dönteni. Különös, hogy 
Jézust is beleértve - egyedül látja át, mi volna a teendő, sót, a Sátánt is ő ismeri fel,
nem az Emberfia.

Scorsese elgyönyörködik az eredeti ötletben: mi lenne, ha Jézust nem feszítenék meg,
végigélné az életét, egyszerű, az átlagosnál is esend6bb emberként? A boldogság kísér
tése a legnagyobb kísértés - állítja. Csakhogy ezt a látszólag hátborzongatóan szelle
mes elgondolást nem lehet végigvinni. Dramaturgiai deus ex machina szükséges, hi
szen 'lKl1RJd csak rá kell jöjjön, hogy nem ez a helyes út, ha már a címszereplőt így
átjátszotta az Ordög. ott van ugyan Júdás, de miért pont ő lát át a Gonoszon, s nem
Jézus? Talán, mert az (út> Hollywood-verziónak nem lehet a höse az, aki a teljes önátJuiJisra
szólít fel. Nem lehet a h6se Jézus.

Zeffirelli óhajtja a legtöbbet nyújtani. A názáreti Jézus hosszúságát, kiállítását, szerep
osztását, költségeit és a benne megnyilvánuló áhítat mennyiségét figyelembe véve bi
zonyára a legigényesebb mú. Koncepcióját tekintve korántsem. Jézus életét aggályos
részletességgel látszik elmesélni, párbeszédeket költ a forgatókönyvíró-csoport oda,
ahol két közelkép mindent érthet6vé tenne (például: a háromkirályoknál), jelenetsoro
kat iktat be magától értet6dő tartalmak agyonmagyarázására (lásd: a római elnyomás)
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s a Názáreti csodatételeit hosszasan és kissé sci-fikre emlékeztet6en taglalja. Ugyanak
kor minden valóságos konfliktushelyzetet elkerül. A pusztában való böjtölés alapvet6
fontosságú, mert a lelki felkészülést megjelenít6, a küldetés mibenlétét, eredetét ponto
san körülhatároló "jelenetét" éppúgy "kifelejti", mint ahogy Jézus halálfélelméri is sie
t6sen túlteszi magát, vagy ahogy Mária Magdolnát is oly kiélt, aszott jelenségnek mu
tatja, aki megtérése nélkül is csupán szánalmat bírhat ébreszteni maga iránt. Ha Scor
sese h6se túlságosan emberi volt - Zeffirelliéb61 az emberi mivolt feloldódik egy ájta
tos, giccses Megvált6-képben. Jellemz6 módon 6 is szükségét érzi, hogy mindenki pon
tos jellemrajzot kapjon, hogy Heródest6l Júdáson át Nikodémusig vagy akár Kajafásig
"motívumokat" keressen cselekedeteik indítookául. Jézusról azonban nem jut eszébe
más, csak egy kedvesen mosolygó, bátor, határozott, és nemnélküli műanyag szobor,
aki szelíd boci-szemekkel bámul a világra.

Mindenkinek van tehát egy saját verzi6ja. E "saját verzió persze remekül egybecseng
bizonyos közönségigényekkel. Igawl bizonyos közösségi magatartásformákat. A Szu
persztár látványos tömegjeleneteiben és hatásvadász áriáiban egy önmagát sajnálatosan
túlértékel6 nemzedék érzeleghet elbukott harcain. Scorese műve tulajdonképpen az
individualizmus apote6zisát nyújtja, míg Zeffirelli evangélium-szörpjét leginkább azok
fogyaszthaqák, akik nem óhajtanak kérdéseket feltenni a világnak, a boldogok, hogy
megbocsátó F6nökre leltek fenn, a családi ágy feletti glöríás reprodukción.

Pasolini közelítésmódja különbözik egyedül. Ó az egyetlen, aki felismeri, hogy a
Megváltást az emberben kell megragadni. Talán ezért nem alkalmaz színészeket, ezért
keresi az operatör a civil tekinteteket. A kamera teljesen feladja a kívülálló, megörökít6
attitűdöt. Félresiklik, billeg, leleplezi a gesztusok sutaságát s maga is tétova, rácsodál
kozó. Pasolini kivár, fontosak számára a jelenetek befejezése utáni privát gesztusok.
Zenei váltásokkal különösebb er61tetettség nélkül mutatja fel az evangélium egyes
passzusainak rejtett összefüggéseit, s maguknak a felhasznált zenei anyagoknak a sok
oldalúsága is segít megérteni a szemünk el6tt zajló történések egyetemes voltát és jelen
idejúségét. A határozott passi6-jelleget azonban éppen Jézus jelenléte, az 6t "játszó"
szerepl6 amat6rségének leplezése tompítja, s teszi ezzel a filmet h6sies, de kudarrot
valló próbálkozássá. A maszknélküliség paradoxona ez. A f6szerepl6nek önmagát kel
lene adnia, hogy - rituálisan - hiteles Jézus lehessen, azonban Jézust próbálja meg
eljátszani - ezért személyes hitele elvész.

Közhelynek számít, hogy az Űdvözít6 a történelem leginkább félreértett alakja. Már
ténykedése idején is közbotránynak számított, hogy mennyire más, mennyire nem felel
meg az elvárásoknak. Nem volt a Betű ószövetségi haragú prófétája, nem volt Király
e földön, s szabadságharcnak sem állt élére. Sót, azt merészelte tanítani, hogy ellensé
geinket szeretni kell, s hogy szégyenteljes kivégzése a beteljesülés maga. Hogy nem
nyerjük el jutalmunkat áldozatainkért, erényes magaviseletünkért vagy kiválasztottsá
gunk okán - de fel kell venni a keresztet, nekünk kell építeni Isten országát. Ehhez
az építkezéshez mozgósítani magunkban azt, ami romlatlan és gyermeki, és bálványok
és csodák nélkül hinni, hinni ebben az Országban, amelyr6l csak egy bizonyosat tud
hatunk, hogy: "elközelgett".
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