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XI. BENEDEK: A NÁZÁRETI JÉZUS
Harmadik rész: A gyermekségtörténet

XVI. Benedek pápa, még aktív egyházfőként,
2012. augusztus 15-én fejezte be a Názáreti Jé-
zusról írt könyvének harmadik kötetét, amelyet
még ugyanazon év őszén közzétettek (a magyar
fordítás 2013 tavaszán jelent meg). A szerző
szándéka szerint igazából nem is harmadik kö-
tetről van itt szó: „inkább egyfajta kicsiny elő-
tere ez a Názáreti Jézus alakjáról és üzenetéről
szóló két korábbi kötetnek”. (7.)

Első látásra is nyilvánvaló, hogy a bemutatás-
ra kerülő kötet jóval kisebb méretű, mint az elő-
ző kettő. Ám ezen nem csodálkozhatunk, hiszen
a magyarázat alapjául szolgáló bibliai anyag is jó-
val szűkebb. Jézus nyilvános működéséről, illet-
ve kínszenvedéséről, haláláról és feltámadásáról
mind a négy evangélista részletesen beszámol. Jé-
zus születéséről és gyermekkoráról viszont csak a
Máté-evangélium és a Lukács-evangélium első két
fejezetében van szó, amihez — mint egyfajta teo-
lógiai kiegészítést — a János-evangélium Logosz-
himnuszát (Jn 1,1–18) is hozzá lehet kapcsolni.

Az előző kötetekkel ellentétben ebben az
utolsó könyvben nem találunk hosszabb mód-
szertani fejtegetést. Az előszóban ugyanakkor
rövid, lényegre törő összefoglalást ad XVI. Bene-
dek. E szerint a magyarázatnak két lépésben kell
történnie. Először annak feltárására kell töre-
kedni, hogy a bibliai szerzők saját korukban mi-
lyen üzenetet akartak tolmácsolni, majd máso-
dik lépésként arra kell rákérdezni, hogy jelenleg
— rám vonatkozólag — mit is jelent a szöveg.

A két gyermekségtörténetet nem különállóan
vizsgálja az emeritus pápa, hanem témakörökre
csoportosítva: Jézus származásának kérdése —
Keresztelő János és Jézus születésének hírüladása
(különös hangsúlyt helyezve a szűzi fogantatás
kérdésére) — Jézus születése Betlehemben — a
napkeleti bölcsek és a menekülés Egyiptomba.
Mindazonáltal ki kell mondani, hogy XVI. Bene-
dek a gyermekségtörténetek nem minden szöve-
gét elemzi részletesen. Nem találunk bővebb ki-
fejtést Mária Erzsébetnél tett látogatásáról és a
Keresztelő János születéséről szóló elbeszélések-
ről és a bennük levő himnuszokról, holott ezek-
ben is mély tanítás rejlik. A hiány bizonyára XVI.
Benedek sokrétű elfoglaltságával magyarázható
(a kötet kiadására még az aktív pápai szolgálat
idején került sor).

A kötetben elemzett szövegek, azaz az evan-
géliumi gyermekségtörténetek tudományos vizs-

gálata meglehetősen „kényes pont” a szaktudósok
között. A gyermekségtörténetek ugyanis — az evan-
géliumok egyéb részeihez viszonyítva — több sa-
játosságot is felmutatnak: 1) Nem az apostolok ta-
núságán nyugszanak, és — legalábbis az ősegyház
történetének kezdeti szakaszában — nem voltak
részei a keresztény igehirdetésnek. 2) Magas
szintű teológia figyelhető meg bennük. Össze-
sűrítve találjuk itt azokat a teológiai szempon-
tokat, amelyek az evangéliumok hátralevő ré-
szeiben sokkal elszórtabban jelennek meg. 3) Az
Ószövetség hatása igen erőteljes. Máténál ez nyílt
idézetekben mutatkozik meg, Lukácsnál pedig
többnyire rejtett utalásokban, amelyek azonban
szinte mindegyik szövegegységben könnyen fel-
ismerhetők, és a mondanivaló szempontjából
egyáltalán nem másodlagosak.

Ezek miatt a sajátosságok miatt a gyermek-
ségtörténetekre különböző műfaji megnevezése-
ket javasoltak: legenda — teológiai posztulátum
— midrás. Mindegyik megnevezés azt kívánja
tudatosítani, hogy a szóban forgó szövegek nem
— vagy nagyrészt nem — történeti tényeken ala-
pulnak, hanem az ősegyház hitbeli meggyőző-
dését egészen szabad formában juttatják kifeje-
zésre, s ebben nagy hangsúly esik az ószövetségi
jövendölések, főleg az Iz 7,14 (LXX) és a Mik 5,1–
5 beteljesedésére. Voltaképp elbeszélés formában
előadott írásértelmezésről és hitvallásról lenne itt
szó. Bár az egyes részletkérdések megítélése el-
térő, többen a szűzi fogantatás és a betlehemi
születés tényszerűségét is kétségbe vonják.

XVI. Benedek elismeri mind a teológiai mon-
danivaló fontosságát, mind az Ószövetség hatá-
sát, ám határozottan állítja, hogy az elbeszélések
történeti eseményeken nyugszanak: „Máté és
Lukács a rájuk jellemző egyéni módon nem »tör-
téneteket« akartak mesélni, hanem történelmet
akartak írni, valós, megtörtént történelmet, per-
sze értelmezett, Isten igéjéből megértett törté-
nelmet.” (23.) Az események és az Írás kapcso-
latát így látja: „A most elbeszélt történet nem
egy szerűen régi igék illusztrációja, hanem az a
valóság, amelyre ezek az igék vártak. E valóság
nem volt felismerhető egyedül az igék által, az
igék azonban elérik teljes jelentésüket azon ese-
mény által, amelyben valósággá lesznek.” (22.)

A gyermekségtörténet elbeszéléseit családi ha-
gyományokra, illetve magának Máriának közléseire
vezeti vissza az emeritus pápa. Hivatkozási pont-
nak a Lk 2,51-et tekinti: „anyja mindezeket a sza-
vakat (= eseményeket) megőrizte szívében”. Ha
semmiféle konkrét alapja nem lenne ennek az ál-
lításnak, vajon miért találta volna ki Lukács? (23.)
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XVI. Benedek külön foglalkozik a szűztől való
fogantatás témájával, amelyet több bibliakutató is,
feltételezett párhuzamokra (például fáraók nem-
zés- és születéstörténetei; a pátriárkák fiainak isteni
magból való nemzése) hivatkozva kívánt levezet-
ni. Az emeritus pápa nyilvánvalóvá teszi: „Az el-
képzelések közötti eltérések olyan mélyrehatóak,
hogy igazán nem beszélhetünk valódi párhuza-
mokról. Az evangéliumi elbeszélések teljes mér-
tékben megőrzik az egy Isten egyetlenségét és a vég-
telen különbséget Isten és teremtménye között.
Nincs keveredés, nincs félisten. Egyedül Isten te-
remtő szava hoz létre valami újat.” (54.)

Tagadhatatlan, hogy Benedek pápa erőtelje -
 seb ben hangsúlyozza a gyermekségtörténetek tör-
ténetiségét, mint a történeti-kritikai exegézis kép-
viselőinek többsége. Ez persze nem annyit jelent,
hogy egyöntetűen minden történeti alapot elvet-
nének — nem mindenki osztja a fentebb említett
legenda- vagy midráselmélet radikális formáját
—, de kiértékelésük e tekintetben visszafogot-
tabb, mert szerintük a szövegek végső formájá-
nak kialakulásában a húsvét utáni teljesebb teo-
lógiai megértés meghatározó jelentőségű volt
(erről bővebb kifejtés nyújt Thomas Söding: Die
Freiheit des Anfangs. Die Kindheitsgeschichten im
neuen Jesus-Buch von Benedikt XVI., Communio 42
(2013) 73–92). Ugyanakkor az emeritus pápa ál-
láspontja sem nélkülözi a kritikai szempontokat.
Világosan kimondja: „A két gyermekségtörténet
értelmezett s az értelmezés szempontjából írott,
koncentrált történelem.” (23.) A gyermek Jézus
templomban való bemutatásáról szóló elbeszélés
magyarázatának elején XVI. Benedek ismét csa-
ládi hagyományra hivatkozik, de ezzel a kiegé-
szítő megjegyzéssel: „Ugyanakkor azonban az is
látható, hogy ezt egy görögül gondolkodó és író
szerkesztő átdolgozta… Ebben a szerkesztésben
egyfelől megmutatkozik, hogy szerzőjének nem
voltak pontos ismeretei az ószövetségi törvény-
kezésről, s másfelől az is, hogy érdeklődése nem
a részleteknek szólt, hanem sokkal inkább a teo-
lógiai középponttal foglalkozott, amelyet olvasói
számára is érthetővé akart tenni.” (78–79.)

Úgy vélem, hogy a szóban forgó könyvet akkor
forgathatjuk igazán nagy haszonnal, ha komolyan
vesszük azt a célt, amelyet a szerző szem előtt tar-
tott, s amelyről az első kötet elején olvasunk: a
könyv nem tanítóhivatali aktus, hanem „»az Úr
arca« személyes keresésének kifejeződése”. (I/18.)
Ez a „személyes keresés” — higgadt, tudományos
megfontoltsággal — a harmadik kötetben is jól lát-
ható. Mindegyik fejtegetésben, egyéni megközelí-
tések által, sokatmondó összefüggések tárulnak fel
az olvasó előtt. Az egyes elbeszélések a Biblia egé-
szének és az egyházi hagyománynak nagyobb

kontextusába kerülnek. A gyermek Jézus pólyába
takarása és jászolba fektetése valamiképp a halál
óráját jelzi előre (a jászol egyfajta „oltár”). De mivel
a jászol alapvetően az élelem helye, a benne fekvő
gyermek rejtetten azt mutatja, hogy ő az igazi
„égből szállt kenyér” (68.). A pásztorok látogatása,
a Szentírás tágabb összefüggésében, főképp a Dá-
vidról szóló ószövetségi szövegek (1Sám 16,1–13;
2Sám 5,2; Mik 5,1–3) fényében, azt jelzi, hogy Jézus
„az emberek nagy pásztora”. (72.)

Bár nem tanítóhivatali dokumentumról van szó,
a kötetben (és az előző kötetekben) lefektetett
szentírás-magyarázati alapelveket a katolikus
exegéta nem hagyhatja figyelmen kívül, hiszen ezek
alapvetően a II. Vatikáni zsinaton megfogalmazott
alapelvekkel azonosak (vö. DV 12). A konkrét elem-
zésekben, azokat a részletkérdéseket illetően, ame-
lyek nem érintenek hitigazságokat, az exegétáknak
nyilván továbbra is lehetőségük van arra, hogy
egyéni álláspontot alakítsanak ki. A magam részéről
úgy látom, hogy az Iz 7,14 (és más ószövetségi pró-
féciák) kortörténeti értelmezése nem fölösleges vál-
lalkozás. Az a tény, hogy a jövendölés értelme Jé-
zus Krisztusban tárult fel teljesen — miként ezt XVI.
Benedek joggal hangsúlyozza (53.) —, nem zárja ki
annak a lehetőségét, hogy a keletkezési korára vo-
natkozólag is üzenetet hordozott. Bár ez még nem
az a végső jelentés, amelyet Isten voltaképp kife-
jezni szándékozott, de a kortársak számára mégis
egyfajta eligazítást adott. (Hasonló értelemben
nyilatkozik egyébként a Pápai Biblikus Bizottság
Szentírásmagyarázat az Egyházban című dokumen-
tuma.) Úgy vélem, hogy az ószövetségi prófétai jö-
vendöléseknél is figyelembe lehet venni az „újra-
olvasás” (relecture) folyamatát, amelynek fontosságát
más összefüggésekben maga az emeritus pápa is
hangsúlyozza a Názáreti Jézus első és második kö-
tetében (I/14. és II/47.). E tekintetben nem hagy-
hatjuk figyelmen kívül, hogy az Iz 7,14 eredeti hé-
ber szövegében az almah főnév szerepel, amely
tágabb értelmű: fiatal nőt jelent. Csak a Szeptua -
gin tában jelenik meg a kifejezetten szüzet jelentő
par thenosz főnév.

Mindent egybevetve elmondhatjuk: A Názáreti
Jézus harmadik kötete nagyon alkalmas arra, hogy
teológiai és lelkiségi szempontból egyaránt köze-
lebb vigyen karácsony ünnepének titkához, sőt
karácsony ünneplésében is segítséget nyújt. Az
angyalok dicsőítő énekével kapcsolatban XVI. Be-
nedek külön kiemeli, hogy ez a dicsőítés „attól az
órától kezdve sohasem hallgat el. Évszázadokon
át új meg új formát ölt, s Jézus születésének ün-
nepén újra megszólal”. (72.) (Ford. Martos Le-
vente Balázs; Szent István Társulat, Budapest, 2013)
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A SZERETET IKONJA
Andrej Tarkovszkij Solaris című
filmjéről

„Annál sötétebb az árnyék,
minél közelebb kerül a fényhez.”

(Leonardo Da Vinci)

ASolaris (1972) Andrej Tarkovszkij technikailag leg-
ragyogóbb, leglátványosabb, de rendezői önítéle-
tében is legkevésbé sikerült filmje,1 egyben az
erősen tradicionalistává vált sci-fi műfaj technikai
és archetipikus kódjainak kioltási kísérlete,2 mivel
nem külső fizikai utazásról, hanem belső fausti-
donquijotei vándorútról3 van benne szó. Szemlé-
letileg ugyanakkor folytatása az Andrej Rubljovnak.4
Tarkovszkij szerint mindkettő „az erkölcsi dolgok -
hoz való hűség külső megnyilvánulásairól, értük
való harcról, hitről”5 gondolkodva építi fel az is-
meretlenség mozgóképes ikonjait. Ahogy az And-
 rej Rubljovban Tarkovszkij „természettisztelő orto -
doxi ája”6 is a négy őselemmel viaskodik és a szent
művészi cselekvés a megrendülés után visszatér a
földre, úgy Chris Kelvin asztronauta lelke a lelki-
ismeret nélküli kozmikus idegenségből tékozlón
megtér halott apjához, hogy rubensi alázattal a lába
elé omolva7 elfogadja a végső-egyetlen otthon vi-
lágegyetemű nyugalmát. A halál és a feltámadás tét-
je is összekapcsolja a régmúltban és a távoli jövő-
ben időző, de kronológiailag érintkező filmeket: az
Andrej Rubljovbeli Boriszka harangöntése után új -
ra festeni kezd (a film zárlatában megszínesednek
az ikonok), Kelvin Harey (meghalt és előidéződő
kedvese) végső eltűnésekor álmában alászáll az
atyai ház emlékképébe, ami a Solaris óceánjában kis
szigetként lebeg.

Tarkovszkij asztrológiai logikával viszonyítja
egymáshoz hét játékfilmjét: együttállásukat mo-
tívumrendszere (égi szemszög, a zóna, a ház, nem
képzőművészeti kulturális reminiszcenciák, idő-
ki terítés, a kamera metafizikája,8 hosszú beállítá -
sok, ikonográfiai szimbolikusság, metaforizmus,
jelentéskonkretizálás9) és az archetípusok mély-
dra maturgiája (négy őselem, férfi és női princí-
pi um, ikonikus képszerkezet, színdramaturgia,
akusztikus hang-szőttes, a profán és a szakrális
tér-idő átjárhatósága, pulzáló egybejátszása10)
hoz za összhangba.

A Solarisban az archetipikus mélydramaturgia
minden eleme gazdagon jelen van, s az idegen mű-
fajiság ellenére lassú terjeszkedéssel fellazítja,
transzponálja,11 a fantasztikum kötelező szüzséjét12

(konferenciaközvetítés, leszállás az űrállomásra, tu-
dó si attitűdök, ruha és felszerelés, laboratóriumok,
gépházak, műszerpultok, folyosók, könyvtár, ka-
binok, óriás ablakok, hűtőkamra, súlytalanság, ra-
kéta és rakétakilövő csarnok, az óceán örvénylése

stb.) hűtlenül adaptálja a szláv kultúrához, ezzel is
archaizálja Stanislaw Lem modern morális vízió-
ját.13 Tarkovszkij felerősíti a Lemnél lappangó
prob lémát: az emberiség minden olyan külső
mozgása, amihez nem kapcsolódik belső változás
(lelkiismereti, erkölcsi, ismeretelméleti), önma-
gunkkal való összeütközéshez vezet. Snaut kiber-
netikus — a ráció felkent papja — születésnapján
kiábrándultan „fényteleníti” Sartorius asztrobioló -
gus lelkesedését a tudomány végső igazságot ke-
reső küldetéséről: „Tudomány? Badarság. Hely-
zetünkben mit sem ér. Nem a kozmoszt akarjuk mi
meghódítani, a Földet akarjuk kiterjeszteni. A ma-
gunk tükörképét keressük a másféle világokban.
Kapcsolatot keresünk, de nem találjuk. Mintha
olyan célra törnénk, melytől félünk, melyre nincs
szükségünk. Az embernek emberre van szüksége.”

Így nem véletlen, hogy a cím (Solis — Nap) az
Abszolútumra, a logoszra, a szellemi energiák köz-
pontjára utal, s a film jelentése az Abszolútum el-
vesztése és megtalálása a megbocsátásban és sze-
retetben — az erkölcsi entrópia14 megszűnése. A film
allegorikus zárójelenetében a két világ (anyagi,
szellemi) közös renddé olvad, egymásba foglalva
a másikat: Kozmosz és Civilizáció maga lesz a sze-
mélyes Abszolútum.15

A Solaris gondolati-eszmei, de egyben poétikai-
zenei középpontja is Snaut születésnapja a könyv-
tárban, Snaut és Chris beszélgetése az űrállomás
körfolyosóján és Chris és Harey súlytalan „körtán -
cának” jelenetsorai. Mint egy „hegeli ikonosztáz”
három része: a szellem-anyag, ráció-álom / művé -
szet dichotómiájának felvetése (9 perc); az üresség-
tagadás, a fausti lélek istenkeresése (3 perc) és a
külső befelé fordulása, szellemi-emocionális újjá-
születés (5 perc). Itt és ekkor ütköznek meg a koz-
moszt kisajátító ember és az éjszakai vendégek lel-
kiismereti-szellemi energiái, majd kioltódnak, s egy
kozmikus levitációban nő és férfi mint egymás tü-
körképe a világ köldökén — valóságosan is re-
pülnek. Minden, ami előtte zajlik és utána követ-
kezik, hosszú „prológus” és rövid „epilógus”: az
őselemektől való elszakadás, majd az azokhoz való
megbocsátó visszatalálás, elfogadó/befogadó/ön -
magára találó emberi „hanyatlás”.

A „prológus” jeleneteiben a föld (a vízben úszó
sárga falevél, ezüst fűzfák a tó partján, a kert és vi-
rágai, a faház, falevelek az ablak előtt, sárga virá-
gok a vázában, almák az asztalon, a Chris előtt el-
ballagó ló) és a víz (a folyóban lebegő sás, a gőzölgő
kis tavacska, az eső) visszatartanák Kelvint, de a
levegő (három madár a kalitkában, a ház belső fa-
lán szökellő léghajók, az autóút Japánban) és a tűz
(Kelvin iratokat — emlékezetét — égeti apja kert-
jében) siettetné az utazását. Az „epilógus”-ban az-
tán Christ mind a négy őselem „visszahívja”. Az
űrben újraképződő vágy-kép-Harey sósav-ivása
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a Földre való elvágyódást készíti elő (Chris anyjával
való álom-beszélgetés, földi növény egy fémdo-
bozban az űrállomás ablakában). A víz (a folyóban
hajladozó sás, a befagyott tó a kopár fákkal, a ház-
ban az apja pakolja könyveit, a hátára ömlő eső pá-
rolog) és a tűz (a ház előtt füstölő halom) fogadják
otthonában, majd a védő tekintet a felhők fölé emel-
kedik, s a plazmaóceán égboltként óvja a szigetet,
ezt a végső anyai és apai menedéket.

A „prológus” és „epilógus” közötti összesen
nem több mint 17 percben Harey mint a női haj-
lé konyság (a fény, az anya-óceán) legyőzi a sötét,
hűvös fémcsillogású férfierőt az erényt erényre
helyező, lassan ikonná átváltozó mozgóképekben.
Kelvint védve, sírástól fojtogatva szembeszáll Sna -
uttal és a fausti természetű Sartoriusszal, akik az
önző halhatatlanság hiú katonái:

„Harey: Chris következetesebb, mint maguk.
Em bertelem helyzetben emberként él. Maguk
minket, a ’vendégeket’ csak külső zavarónak te-
kintenek. Pedig mi önök vagyunk. A lelkiisme-
retük. De Chris szeret engem. Lehet, hogy csak
ön maga ellen védekezik, de élőnek tekint engem.
Nem fontos, hogy mért szeretünk valakit. Ehhez
Chrisnek semmi köze. Magukat gyűlölöm. Ne
szól  jon közbe, nő vagyok!

Sartorius: Maga nem nő, nem is ember. Harey
nincs. Meghalt. Maga csak a kópiája, kópia,
matrica.

Harey: Lehet. De én emberré válok. Érző lénnyé,
higgye el. Már nélküle is boldogulok. Szeretem. Em-
ber vagyok. Maguk nagyon kegyetlenek.”

A film origópontjában mozgó „hegeli iko-
nosz táz” szakrális tér-időt (virtuális, de a négy em-
beri lény számára valós), templomot hoz létre. Eb-
ben a spiritualizálódó térben, az előre-hátra járó
időben (lineáris, emlékezet, álom, esztétikai) a szel-
lemivé válás formálója — királynői méltósággal,
nézésével, érintéseivel, simogatásával, csókjaival,
sírásával és bátor őszinteségével — a férfiak szá-
mára a szin te nemtelen Harey. Őt hagyja ott a szü-
letésnapi megalázás után Sartorius és Snaut, de
neki csókol kezet a kibernetikus ünnepelt, Chris
pedig térdre omlik előtte, szinte érintve Harey me-
zítelen jézusi lábát, s hozzá rohan vissza „újbóli”
férje, hogy megvédje az űrállomást a 17 órai ma-
nőverezésétől.

A mítoszi archetípusoktól eltérően a Solarisban
a fényhozó Harey, aki bizonyos értelemben and -
ro gün: egyszerre az óceán tükörkép-üzenete és az
újjászületett Harey. Mint Chris, ő is „két világ ha-
tárán áll, és egyikben sincs otthon”,16 vendég és
idegen, de Chris gyónó vallomását megértve vál-
lalja önmagát és emberivé formáló szerelmét.
Ezért, mint ahogy a „prológus” néhány képében,
itt is a világosságban, vagy fényközelben (egye-
dül hord élénk, sárga színű ruhát; a négy ágú

gyertyatartót ő helyezi el az olvasó Chris előtt, ő
ejti el, mikor Sartorius megsérti, később mögöt-
te és mellette van; mindig az asztalnál, a csillár
alatt ül), a víz-föld-ég tárgyi-művészi archetípu-
saihoz közel ül, áll, járkál vagy lebeg (leginkább
a Brueghel zuhanó [Ikarosz zuhanása, Bábel tornya] 17

és emelkedő [Téli vadászat] képei között mint bel-
ső szentélyben tartózkodik, Harey emlékezetébe
a Téli vadászat részletei idéződnek). Harey egye-
síti az ikonok jóságos, tevékeny emberideáljának
típusait: a tiszta-szép ifjút, a hajlíthatatlan érett fér-
fit és a bölcs öregembert.18

A férfiak, mivel a sötét oldalon vannak, nem lát-
nak jól, hiába segíti őket a fényt sokszorozó tükör
(Snaut) vagy a szemüveg (Sartorius). A férfioldal
látszólag nagyobb teret ural a könyvtárból (a jobb
oldali félkörív két maszkja, egy férfi portréja, köny-
 vei, két gyertyája, négyágú gyertyatartója; a bal ol-
dali félkörív Arisztotelész portréja, egy középkori
rózsaablak-imitáció, a milói Vénusz szobormáso-
lata, könyvek, földgömb, tükör), mégis ezek min-
degyike kék színben, félhomályban láthatók. E hű-
vös szellemi térben főként tudósok állnak (Sartorius
a férfiportrénál beszél Snaut „vendégeiről”, a köny-
 vek és földgömb előtt nevezi Hareyt kópiának, Sna -
ut a milói Vénusznál kárhoz tatja a tudományt), de
tartósan soha sem lépnek a középső-női fénytér-
be (asztal, poharak, tányérok, gyertyatartók, Cer-
vantes-könyv, csillár, festmények). Csak Kelvin lesz
alkalmi „ átjáró”, sőt a film „hegeli ikonosztáz” ré-
szében egyre természetesebben, biztonsággal tar-
tózkodik Harey szeretet-terében. (Chris és Harey
a Brueghel-képek felé fordulnak, háttal Snautnak;
Chris Snaut oldaláról, ansnittel jön be a folyosó-
ról Harey zónájába. Miután leül Harey mellé, kö-
zéjük kerül a gyertyatartó; a felemelkedő gyer-
tyatartó Chris kezétől indul el; kettejük súlytalan
„táncában” előttük úszik el a Don Quijote könyv;
mögöttük a Brueghel-festmények láncolta; s a fe-
lülről fotografált csillár hátterében Chris Harey ölé-
be omlik).

Tarkovszkij gyakran használja elméleti és val-
lomásos munkáiban egyaránt a kinoobraz (film-
kép, filmikon)19 fogalmat, mely organikusságát
az időben kibontakozó jelenség megfigyelése,
tago latlansága által nyeri el.20 Filmjeiben nem
a véletlenszerűség, nem is a linearitás formálja a
dramaturgiát, sőt a keret-jelleg, a körbeforgó cik-
likusság, a külső nézőpont belsővé válása (pers-
pektívaváltások), síkszerűség és statikusság egye-
nesen a kauzalitások ellenében hatnak. Így jelenik
meg az ikoni természet a könyvtárjelenet lassú,
pásztázó svenkjeiben (a születésnap tárgyleíró
kör-útja, a festmény-analízis); kétterű kompo-
nálásában, kitartott állóképeiben, ansnittjeiben
(Chris a cigarettázó Hareyt figyeli); követő és
megelőző kocsizásaiban (Snaut és Chris az űr ál-
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lomás folyosóján); kontrasztos szekond- és pre-
mier plánjaiban (Snaut és Chris vitája); lassú rá-
és kivariókban.

Az ikon világos, fényt árasztó elsődleges (szel-
lemi), de másodlagos (érzéki, emlékeztető) látomás
is, ablak vagy ajtó, amin be lehet lépni az égi ős-
képek világába.21 Az ikon jelenéseiben az idő fölé
emelkedő tudat szemlélődik. Az ikon az átválto-
zott kozmosz része, a szent anyagban megjelenő
érintettség, lassú istenesülés (theosus). Az Abszo-
lútum megszakítatlan jelenléte a szépségben.22 Tar-
kovszkij ikontekintete nem a bizánci feszült, fény-
árnyékos, száraz és komor szemlélet, hanem
könnyedebb, egyszerűbb és örömtelibb, hasonló-
an Andrej Rubljovhoz, a „világos és tiszta formák”
mesteréhez.23 Figuráik szoros ritmuskapcsolat-
ban állnak24 (háromteres kompozíció, ansnitt,
egymás felé fordulás, egymástól elfordulás, hát-
rafelé forduló fej stb.), ikonjaik befejezett harmó-
niák, megnyugtató, de nem tézisszerű lezárások,
inkább költői-zenei emóciókkal telített aranyab-
lakok a spiritualitás világára. Mint ahogy a Trojkán
az angyalok némák, fejüket meghajtják, szemük
a távolba néz,25 úgy Chrisnek és Hareynek bölcs
szavai, elfogadó nyugalma, angyali tekintete is
előttünk születnek. Nem véletlen, hogy ahogy a
tradicionális ikonok, úgy Tarkovszkij modern
„ikonképein” az archetípus-változások egy lelki
feltámadás-történetet jelenítenek meg, amely
változások esetünkben az elemzett könyvtárje-
lenet kö zépső teréhez (szentélyéhez) köthetők. Az
összes archetípus a női oldalon képzőművésze-
ti-esztétikai objektumokban formálódik meg: a
négy ágú gyertyatartó (tűz) és Brueghel festményei,
főként a kiemelt Téli vadászat (föld, ég, víz). Az első
könyvtári jelenetben ezek, hihetetlen rövid időre,
de azonosíthatóan látszanak, csak intuícióval sejt-
hetjük egységük létjogosultságát. Chris visszaté-
résétől azonban a „női szentély” lesz a megtérés
szakrális helyévé, a négy alap-archetípus találko-
zásává, de ezen ősképeket a Harey emlékezetéhez
kötődő Téli vadászat vászna és Chris apjának ama -
tőr filmje is hordozzák.

A második könyvtárjelenet nyolc kisebb egy-
ségre (beállításra) bontható:

1. Harley első emlékezés-analízise: Chris kis-
fiúként piros sapkában és nadrágban. Áttűné-
sekkel, vágásokkal és svenkekkel járjuk be a Téli
vadászat című képet (föld-víz-ég-föld).

2. Harey „visszatérése” a könyvtár fizikai te-
rébe. A súlytalanságban felemelkedik a gyertya-
tartó, megrezdül a csillár, a szerelmesek a képek
elé levitálnak, jobbról átúszik a nyitott Don Qui-
 jote könyv (ég-föld-tűz).

3. A Téli vadászat második, rövidebb analízise
(föld-ég-víz), majd Chris és Harey körbefordul a
Brueghel-képek előtt.

4. Harey átöleli Chris fejét, magához vonja, le-
begnek, mint két angyal (ég).

5. A Téli vadászat utolsó, kitáguló képe (föld-
ég-víz).

6. A súlytalanság megszűntével Chris Harey
ölébe omlik, Harey megcsókolja Chris fejét (föld).

7. Chris apja mozgófilmjén piros sapkában tü-
zet rak a hóban (föld-tűz-víz-ég).

8. A Solaris-óceán örvénylő nagytotálja (víz).
A négy archetípusnak ez az első találkozása a

film kezdete óta csak a visszatérés-látomás záró al-
legóriájában ismétlődik meg újból. Tarkovszkij
fény- és színkezelésében is ikonszerűen járt el: esz-
közként akarta használni e formai elemeket,
hogy általuk feltárja az ember belső világát. Tervei
szerint 50-es és 70-es objektívekkel forgatott volna
35-ös helyett, hogy szereplői a kontúrozhatatlan -
ságuk miatt környezetükkel ne legyenek egyen ér-
tékűek: ha kell, beleolvadjanak, ha kell, kiváljanak
belőle.26 Későbbi filmjeiben következetes színdra-
maturgiát alkalmaz, de az Andrej Rubljov kísérle-
te után először a Solarisban volt igazán módja ezt
kipróbálni: színkioltás, zöld-sárga monokrómia (au -
tós száguldás a „jövő városában”, Chris kabinja,
Ha rey az arany napfényben a kerek űr-ablak előtt),
a rubljovi hideg, világos természeti színek (kék,
zöld, piros, fehér, arany) harmóniába fogása.27

A színek szerepéről:
Kék: a könyvtár szobrai, képernyője, egyik szék

támlája, könyvek fedőlapja, oldalgerince, a ró-
zsaablak egy részlete, a csillár üvegfüggői, Chris
halvány inge, Sartorius sötét pulóvere, a Brueg-
hel-festmények élénk, eleven ég-színei, az űrál-
lomás körfolyosójának hideg, szinte vakító tónu -
sai, a folyosó lemezoldalai.

Zöld: a Téli vadászat fa és növényi zöldjei, a föld-
gömb, zöldes fény a képek alján.

Piros: a rózsaablak nagyobbik részlete, az ál-
lomás folyosójának csík-borítása, a piros nadrá-
gos és sapkás kisfiú, könyvek.

Fehér: Snaut fehér inge, a piros sapkás fiú a ha-
vas tájban, a Téli vadászat hótakarója és befagyott
tava, a rózsaablak egy részlete, tányérok, a höm-
pölygő óceán.

Arany: a gyertyatartók, a gyertyák lángjai, rő-
zsetűz a hóban.

Andrej Rubljov Szentháromság ikonján szinte
nincs mozgás, nincs cselekvés. „A három angyal
a legteljesebb némaságban helyezkedik el”,28 te-
hát a szemlélődés feltétele, hogy az ikont az ér-
kező isteni csend, a külső világ akusztikus hiánya
vegye körül. Lehetséges-e, hogy Tarkovszkij a
filmhangot is ikonikussá formálja? Egy módon
igen: ha az ikoni természetű képet átmossa, átlé -
nyegíti a kívülről beemelt klasszikus európai zene
(J. S. Bach korálelőjátéka) és a szintetizált zenei ele-
mek (Eduard Artyemjev), effektek, termé szeti és
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emberi hangok keverésével. Bach orgona muzsi-
kája háromszor tűnik fel a Solarisban: kétszer az
űrállomáson (az apa filmje, könyvtári levitáció),
egyszer a „hazatérés” allegória zárlatában; mind-
kettőnél egyaránt utalva az elvesztés bánatára és
a rátalálás ünnepére. Mindegyik kép emlék, cso-
da, álom — valamilyen értelemben látomás. El-
válva profántól az idő szakralitásával telítődik, s
így ikoni természetű. Különösen a középpontba
helyezett levitáció: az „anyag bilincse”, a földi lé-
tezés legyőzése más filmjeiben is a kiválasztott-
ság jele (Andrej Rubljov, Tükör, Nosztalgia).

Tarkovszkij képes filmjeiben „akusztikus sző-
nyeget” is elénk teríteni, szinte mindig a profántól
való leválasztódás (emlékezés, álom, látomás) pil-
lanataiban. Ez történik Brueghel Téli vadászat című
képének többszöri analízisekor: az állókép tota-
litását feldarabolja, majd lassú svenkekkel és vari -
ókkal megmozgatja a háromterű, nagy térbeliséget
sugalmazó kompozíciót, vágásokkal és áttűné-
sekkel megsokszorozza az egyetlen fundamen-
tumot. A mozgóképpé varázslás hitelesítéséhez
természetes effekteket (madárcsicsergés, kutya-
ugatás, emberi hangok) kever a sík kép hátteré-
hez. Hiszen ilyen az emlékezés természete, bir-
to koljuk is, meg nem is.

Tarkovszkij a „szeretet ikonosztázát” álmod-
ta elénk a Solarisban. A természetesből felépítve
a szimbolikust, azaz a határtalant és titkosat: „Az
oszt hatatlan és megfoghatatlan művészi kép tu-
da tunktól függ, és attól a való világtól, melyet áb-
rá zol. Ha rejtélyes a világ, rejtélyes az ábrázolás is.
A kép afféle egyenlet, mely az eukleidészi tér ál-
tal határolt tudatunk és az igazság viszonyát fejezi
ki. Mi magunk nem vagyunk képesek a maga tel-
jességében befogadni a világegyetemet, a művé-
szi kép azonban ki tudja fejezni ezt a teljességet.”29

11972-ben Cannes-ban a zsűri Nagydíját kapta, s
bár nem dobozolták, mint az Andrej Rubljovot, de nem
engedték, hogy a filmmel Párizsba utazzon. A filmha-
tóságok február 5-én engedélyezték a moszkvai be-
mutatót egy harmadrendű moziban, a Mirben, mégis
teltház volt. A film későbbi forgalmazását azonban
nem vállalták, mert a rendező a 35 pontos, provokáci-
ónak is beillő módosítást nem volt hajlandó teljesíteni.
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