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ASLAN, JÚDA OROSZLÁNJA

Az oroszlán, a boszorkány és csodálatos ruhásszek
rény filmfeldolgozása karácsonykor kerűlt be
mutatásra a mozikban. Kicsit félve ültem be a
terembe a gyerekeimmel, emlékezve a Gyűrűk

Ura mozifilmj ére, melyből sikerűlt oly sok tar
talmas részt kivágni. A fiam még a bemutató
előtt letöltötte a netről a film játékverzióját: tö
kéletes 3D-technika, gyerekek nyakába hulló
bombák, szétvert lakás, majd akciósorok a javá
ból - hitről szó sem esik, Aslan feltámadása
bevágott snitt csupán. Azután kezembe kerűlt

az egyik gyerekirodalmi lap , ahol arról írnak,
hogy ennek az izgalmas regényfolyamnak rá
adásul lehetséges egy keresztény olvasata is, és el
szórtan felütötte fejét a vita arról is, hogy de
mokratikus jogállamban megengedhető-e a
gyermekek ideológiai manipul álása. erőszakos

térítés-e C. S. Lewis könyvének megfilmesítése?
Lewis hét kötetes meseregénye Magyaror

szágon annak ellenére is csak a szűken vett ke
resztény körökben volt eddig ismert, hogy a vi
lágon már több millió gyermek és felnőtt izgul
ta végig Lucy, Edmund, Susan és Peter kaland
jait. Arn a film, s a nyomában tóduló médiaipari
termékek hatására hamarosan nálunk is ismert
té lesz, és egyre többször vetődik majd fel a kér
dés : keresztény mű-e Narnia-krónikája, s ha
igen, akkor "mennyire" . Erre a kérdésre maga
Lewis adta meg a választ egyik gyermekolvasó
jának írott levelében:

Magdalene College, Cambridge
1961 . március 5.

Kedves Ann!
Amit Aslan értett az alatt, mikor azt mondta,

meghalt, bizonyos értelemben elég egyszerű. Olvasd
el a könyvsorozat egy korábbi tagját, melynek Az
oroszlán a boszorkány és a csodálatos ruhás
szekrény a ctme, és meglátod, hogyan ölte meg őt a
Fehér Boszorkány, és hogyan t ámadt fel mégis újra.
Ha elolvastad, azt hiszem, látni fogod, hogy van egy
mélyebb jelentés is mindemögött. Az egész Narnia-i
történet a Krisztusrol szól. Felteszem magamnak a
kérdést: "Tegyük fel, hogy volt egy olyan hely, mint
Narnia , és hogy (mint a mi világunk) elromlott, és
mondjuk Jézus el akart menni oda, hogy megmentse
(ahogyan a mi énkkel tette), vajon mi történhetett
volna?" A történetek a válaszaim.

Miután Nainia a Beszélő Állatok hazája, azt hi
szem, Beszélő Allatldváltozna, ahogyan itt, a Földön
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emberré lett. Úgy festettem le ott, mint oroszlánt,
miutdn (1 ) őaz állatok királya , (2) Krisztust a Biblia
úgy említi, mint "Júda oroszkinia", (3 ) [urcsa álma
im voltak oroszuinokknl, mikor dolgozni kezdtem a
könyvö/1. A teljes sorozat a következőképpell n éz ki:

A Varázsló unokaöccse leírja a teremtést és azt,
hogyan [u! be a gonosz Narniába.

Az oroszlán, a boszorkány és a csod álatos
ruh ásszekrény a keresztre feszítést és a feltámadást
beszéli el.

A Caspian herceg az igaz vallás visszaállításá
ról szól a romlottság I/ldn .

A Ló és kis gazdája egy pogány ember elhívását
és megt ér és é! beszéli el.

Az Utazás a tengeri cirkálón a lelkiéletet mu
tatja be. (különösen Reepcheepben)

Az Ezüst trón a sötétség erői ellen folytatott
harcról szól.

Az Utolsó ütközet az Antikrisztus eljövetelét, a
világvégét, a végítéletet írja le.

Minden tiszta?
Üdvözlettel:

c. S. Lewis

Mint Lewis levélben maga írja, Az oroszlán, a bo
szorkány és a csodálatos ruhásszekrény exegetikai
alapja Jézus váltsága, mint a legteljesebb áldo
zat (Zsid 10,6-18), a passió és a feltámadás (Mt
27,27-28,10), de ismervén a szerző teológiai jár
tasságát, állíthatjuk, hogy mű többi eleme is
bibliai megalapozottságú. Itt most csak néhány
lényeges analógiát említsünk meg .

A történet kezdetén a testvéreket, Lucyt, Ed
mundot, Susant és Petert a londoni bombázá
sok elől egy vidéki kúriába menekítik, egy
olyan házba, "amit tökéletesen szinte sosem ismer
het meg az ember. Hogy miért? Mert a legaprólék0
sabb vizsgálódás után is marad egy-két feltáratlan
helyiség, benyfló, lépcső. (.. J A felfedező út elkezdő

dött. Az első néhány ajtó üres szobákba nyl1t, amin
egyáltalán nem lepődtek meg. (..J A gyerekek egy
más után nyitogattak beaz emeleti szobákba is, ahol
hosszú polcokon vastag, régi könyvek zsúfo16dtak.
Némelyik terjedelmesebb volt, mint a templomokban
az ősrégi Bibliák. Végül bekukucskáltak egy üres szo
bába, aminek egyik sarkában régi, kopott ruhásszek
rényt pillantottak meg. Egyik ajtaja üvegezett volt.

- Semmi izgalmas! - sóhajtott fel Peter, és ki
trappolt a szobáMI."

Később mindannyian rájönnek, hogya ház
legizgalmasabb pontja éppen a szekrény, hiszen
az nem más, mint átjáró egy másik világba,
amit úgy hívnak: Narnia .



Ha végigolvassuk Lewis leírását a házról, vi
lágossá válik, hogy már itt elkezdődik a mese,
hiszen a valóságban nem létezhet akkora ház,
amit ne lehetne kiismerni, melynek minden
szobája új és új titkot rejt. De nem csupán a
mese logikájába illik bele ez a kép. Hiszen maga
a Szentírás is egy ilyen csodálatos hajlék, ami
ben könnyű ugyan eltévedni (vö. Mk 12,24), de
minden könyve, minden fejezete új és új csodát
rejt, amely "hasznos a tanításra, a feddésre, a meg
jobbításra, az igazságban valónevelésre; hogy tökéle
tes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre
felkészített" (2Tim 3,16), s hogy meglelhesse ben
ne az ajtót, (vö. Jn 10,9), amely egy másik világ
ba vezet. Am ebbe a világba nem lehet csak úgy
betörni, tiszta, gyermeki lélekkel kell kinyitni az
ajtaját: Lucy testvérei első kísérletükkor azért
nem jutottak át Narniába. mert nem hittek ab
ban, hogya szekrény mögött valóban létezik
egy másik világ.

Edmund viszont hiába jut át Lucyt követve
Narniába. Szándékai, szíve nem tiszta, így ha
marosan a Fehér Boszorkány csapdájába esik. A
török édesség, amivel Edmundot a Fehér Bo
szorkány megkínálja, varázslatos sütemény:
"aki egyszer is megkóstolta életéoen, mindig többet
és többet kíván belőle, és ha korlátlan mennyiséget
eszik valaki, végzetessé válhat". Edmund sem tud
ellenállni a kísértésnek, elárulja testvéreit, s ve
lük együtt Asiant és Narniát. Ahogya Fehér Bo
szorkány hintajában ülve tömi magába a török
édességet. és hányavetin válaszolgat a kérdé
sekre, az olyan, mintha a 36. zsoltárban leírtak
elevenednének meg: "A bűnös ember szíve mélyén
ott suttog a bűn. Nem számít neki az istenfélelem,
azzal hízeleg magának, hogy bűnével gyű/öletet tud
szítani. Szája rontást és csalárdságot beszél, nem
akar okos és jó lenni." Bár Edmund akaratlanul
árulja el szeretteit, árulásának következménye
van: rabszolgája lesz a Fehér Boszorkánynak, s
megismerheti varázspálcáját is, amely kővé vál
toztatja áldozatait. A Boszorkány Edmundot
eszközként használja fel a Narniáért folytatott
harcban, hiszen tudja, hogy az áruló vére az
övé. Aslan azonban magára vállalja a bűnös he
lyett az áldozatot, csakúgy, mint Jézus. Aslan éj
szakai lelki tusájá, megcsúfolása, megveretése.
megöletése pontról pontra megegyezik a nagy
pénteki eseményekkel (Mt 27,27-28,10). Aslan
halálával úgy tűnik, a Boszorkány eléri célját,
csupán Peterék maroknyi ellenálló seregét kell
legyőznie, s egyedül ő uralkodik Narnián. De
Aslan nem marad a halálban (feltámadásának
leírása szintén párhuzamos a Máté evangéliu
mával), mivel a Boszorkány csak az első, a nagy
varázslatot ismeri, s nincs tisztában a világ kez
dete óta fennálló mély varázslattal, amely "el-
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törli az elsőt, hogy helyébe állítsa a másodikat",
mely szerint "jézus Krisztus testének feláldozása
által egtjszer s mindenkorra megszentelődünk"

(Zsid 10,9).
Aslan Edmundnak is megbocsát, de áldoza

tával csak a bűnöst mentheti meg, a vérontást
nem tudja megállítani, hiszen "a törvény szerint
mindent vérrel tisztítanak meg, és vérontás nélkül
nilles bűnbocsánat" (Zsid 9,22). A Fehér Boszor
kány ellen Aslan szabad népének hadba kell
szállnia. Peter és Edmund vezeti a sereget, s
harcuk "nem test és vér ellen folyik, hanem erők és
hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a go
noszság lelkei ellen" (Ef 6,11-12). Inuk szakadtá
ból harcolnak a fiúk, s harcolnak a narniaiak is,
de Aslan segítsége nélkül nem győzhetnek.Ám
feltámadása után az oroszlán nem a harcmezőre

siet, hanem a Fehér Boszorkány palotájába,
hogy életre keltse azokat a szerencsétleneket,
akiket a Boszorkány kővé változtatott.

,,-;- Milyen különös hely! - csodálkozott Lucy.
- Allatok és emberi alakok. Mint egy szobormúze
um.

- Aslan készül valamire - súgta Lucy Susan
fülébe. Valóban úgy volt. Felugrott, a kőoroszlánra

lehelt. Aztán ide-oda rohangált a szobrok között,(. ..)
egy róka következett, mellette egy nyuszika,majdkét
kentaur esett az útjába.

Amikor Aslan rdlehelt a kőoroszlánra, az válto
zatlanul mereven állt. Majd ve'kony arany esikocska
villant át a nyakán, aztán ezétáradt. mint a papírba
kapott láng. A többiek még nem mozdultak. Megráz
ta a sörényét, máraz egész bundája is aranybarnán
csillogott. Hatalmasra tárta a száját, óriásit üvöltött.
A hátsó lábai is életre keltek. Emelgette a mancsaii,
vakarózott. Körülnézett és nyomban észrevette As
lant. Alázatosan közeledett feléje, aztán ugrándozni
kezdett, láthatóan majd kiugrott a bőrébó1."

Aslan ezzel a tettével az ezekieli próféciát
váltja be: "Uj szívet adok majd nekik, és új lelket
adok beléjük, eltávolítom testükbó1 a kőszívet, és hús
szívet adok nekik" (Ez 11,19;Ez 37,1-14), majd ez
zel az új, megváltott sereggel indul a berunai
ütközet színhelyére, hogy legyőzze ősi ellensé
gét, ki Narnia teremtése óta bitorolja trónját: a
Fehér Boszorkányt.

A csata végeztével a gyermekek elnyerik a
győzteseknek járó koronát (vö. 2Tim 4,7-8), s
boldogan uralkodnak Narniában mindaddig,
míg újra rá nem lelnek a szekrényajtóra. Ekkor
még hazájukba térnek vissza, de eljön majd az a
nap is, amikor Aslan oldalán léphetnek majd be
egy újjáteremtett világba (vö. Jel 21, 1-4). (Narnia
Krónikái - Az oroszlán, a boszorkány és a
ruhásszekrény - színes amerikai-új-zélandi film,
2005. Rendezte: Andrew Adamson)
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