
LUKACSLASZló Az ellentmondás jele
A betlehemi jászlat a mesés idill légköre veszi körül, angyalok,
pásztorok és bölcsek hódolatával - de a messzeségben már meg
gyilkolására készülődnek Heródes katonái. A Názáreti nyilvános
fellépése diadalútnak indul: "nagy népsokaság" hallgatja tanítását,
ámul a csodáin - de erősödnek az ellentétes hangok is: "elment
az esze", "csaló", "istenkáromló", "gonosztevő", akit el kell pusz-
títani, hogy helyreálljon a világ rendje. .

Élete utolsó napjaiban, óráiban mintha a gyűlölet egészen elborí
taná, A katonák puszta szórakozásból kínozzák, a tömeg még agó
niájában is gúnyolja, tanítványai elárulják - csak Mária és János
áll ott némán a kereszt alatt. Végül a kivégző osztag parancsnoka
mondja ki az őskeresztény közösségnek a feltámadásban megfo-

. galmazódott hitét: "Ez az ember valóban Isten Fia volt."
A Názáreti az ellentmondás jeleként vonult be a történelembe is.

A Golgota hálás témája lett a középkor és a reneszánsz festőinek: a
kereszten haldokló köré sereglő tömegben a fájdalmas részvétet
és áhítatot sugárzó arcok mellé odafestették a közönyöseket és a
gyűlölettó1 eltorzultakat is, hogy így drámaibb legyen a látvány.

Az újkorban a képzőművészetből a történetírásba, majd a re
gény és a film világába került át az "ellentmondás jele": az
előbbi a "valódi Jézus történetének" rekonstruálására hivatkozva
próbálta elválasztani tőle a hit Krisztusát, az utóbbi aztán puszta
nyersanyagnak használta alakját, életét. Napjainkban mintha már
a szórakoztatóipar egyik kedvelt figurájává vált volna: hol bot
ránytörténetek szereplőjévé tették, hol a halálát vitatták el tőle,

hol továbbírták az életét, összeesküvések szervezőjévé vagy ép
pen áldozatává stilizálták.

Megszaporodtak a Jézusról szóló "szakrális krimik". Alig telik
el év, hogy újabb "szenzációs fölfedezések" ne válnának bestsel
lerré regényben, mozivásznon. A jelenség valójában mégsem új:
Krisztus élete folytatódik a történelemben. Ahogy Giovanni
Papini írta világhírűvé vált könyvében: .Krisztus örökre él ben
nünk. Ma is van, aki szereti, van, aki gyűlöli. Ma is szenvedélyes
szeretet s másfelől romboló gyűlölet tárgya Krisztus szenvedése."

A kétezer év előtti jelenet folytatódik ma is. Alig néhányan
állnak a kereszt alatt megrendült, hívő lélekkel. Szaporodik vi
szont a közönyösek, a bámészkodók, a csiklandós vagy véres
történetekre éhesek csapata. A hangoskodók lármája mintha el
nyomná az ima és a hit csendjét.

És mégis: aki a kereszten meghal - harmadnapra feltámad,
hogy üdvösséget hozzon az egész világnak.
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