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Alejandro Amenábar spanyol fi lmrendező a magyar kö-
zönség előtt sem ismeretlen; mindenekelőtt a Nicole Kid-
man főszereplésével készült Más világ (The Others / Los 
otros, 2001) című thriller-horror, és a legjobb idegen nyel-
vű fi lm Oscar-díjával kitüntetett, Javier Bardemet nemzet-
közileg is ismertté tévő A belső tenger (Mar adentro, 2004) 
hozták meg számára a hírnevet. Míg az előbbi – ahogyan 
a címe is mutatja – a halál utáni életet, az élők és holtak 
együttélését, addig az utóbbi a kegyes halál intézmé-
nyét, az eutanáziát helyezi a középpontba. Az alkotások 
kiindulási pontjai miatt e két fi lm, kiegészülve Amenábar 
harmadik, nemzetközi fi lmjével, az Agorával (Ágora, 2009) 
akár „hitéleti trilógiának” is nevezhető, hiszen a harmadik 
mű már közvetlenül foglalkozik vallási kérdésekkel, jelesül 
a kereszténység terjedésével.

Egyiptomról, a  Római Birodalomról, sőt a  keresz-
ténység térhódításáról is számos mozifi lm készült már. 
Amenábar azonban szakított a történelmi események 
hagyományos ábrázolásával, a spanyol rendező ugyanis 
az események fi lmre vitele során saját kétségeit is meg-
fogalmazta. E szubjektív megközelítésnek is köszönhető, 
hogy a fi lmje oly sok vitát váltott ki, különösképp szülő-
hazájában, ahol még politikusok sora is megnyilvánult, 
hogy miképp is kellene „helyesen” értelmezni a látotta-
kat. A fi lm világpremierje a Cannes-i Filmfesztiválon volt. 
A francia kritikusok visszajelzései alapján a rendező új-
ravágta az alkotását, mielőtt a világpremierre sor került 
volna. Az 50 millió eurós gyártási költségével a spanyol 
fi lmtörténet addigi legdrágább darabjának számító al-
kotás ugyanakkor még ezek után is megosztotta nem-
csak a közönséget és a kritikusokat, de a történészeket, 
sőt a keresztény egyházakat is. Spanyolországban annak 
ellenére sem ért el nagy nézőszámot, hogy összesen 
7 Goya-díjjal (a „spanyol Oscar”) jutalmazták, világszinten 
ugyanakkor bőven megtérült a befektetés. A rendező ez 
esetben is nemzetközi gárdával dolgozott, Rachel Weisz, 

Oscar Isaac, Max Minghella és Michael Lonsdale alakítják 
a főbb szerepeket.

A fi lm – bár megtörtént alapokon nyugszik – sok pon-
ton mégis eltér a történelmi hűségtől. A Kr. u. 4–5. szá-
zadban a római uralom alatt álló egyiptomi Alexandriá-
ban játszódó történet főszereplője a polihisztor-fi lozófus 
Hüpatia, aki a világ első ismert matematikusnője is volt. 
A fi lozófusnő egyébként többek között a heliocentrikus 
világkép egyik első védelmezője volt, több mint egy év-
ezreddel Kopernikusz előtt.

A fi lm egyik nyitó jelenetében Hüpatia a tanítványai-
nak igyekszik átadni a világról alkotott megfi gyeléseit és 
az eddig felhalmozott ismereteit. Az eszmecserék hely-
színe az alexandriai könyvtár, az ókori világ tudásának 
legfőbb gyűjtőhelye, amelyet az édesapja, Theón vezet. 
Hüpatia megfontolt tudós és gondolkodó, életét a tudo-
mányra tette fel, önálló akarattal és egzisztenciával ren-
delkező asszony – a valóságban az adott korban ez nem 
számított túl gyakorinak. A fi lmbéli hallgatóságában két 
ifj ú is gyengéd érzelmeket táplál iránta: Davus, a rabszol-
ga, valamint Oresztész, a későbbi prefektus. Tudomány 
és hit, hagyomány és haladás, értelem és érzelem össze-

Címlapsztori

Az Agora (2009) amerikai plakátja. A fi lm az Egyesült Államok-
ban lényegesen népszerűbbnek bizonyult, mint a gyártó Spanyol-
országban (Europress/AFP@)
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csapásainak vagyunk tanúi, ahogyan Hüpatia nem haj-
landó meghajolni a vallási fanatizmus előtt. A tanítványai 
azonban hamarosan kénytelenek lesznek valamelyik oldal 
mellé állni, még akkor is, ha így egymással és mesterükkel 
is szembekerülnek. A fi lm szerint a tudomány és a vallás 
ekkor nem egyszerűen konfl iktusban álltak egymással, 
hanem ádáz ellenségként, igaznak vélt előítéleteik alapján 
támadták a másikat. Anélkül, hogy elárulnánk a történet 
végkifejletét, mivel (nagyrészt) valós és ismert történelmi 
alakokról van szó, annyit elmondhatunk, hogy a nézeteik-
hez makacsul ragaszkodó, kisebbségben maradt szemé-
lyek számára a történet nem tartogat happy endet, legyen 
az illető akár férfi , akár nő.

Az ókorról korábban készült fi lmek többségével ellen-
tétben a kereszténység itt korántsem a pozitív arcát mu-
tatja meg, hanem egy erőszaktól sem visszariadó, sokszor 
meglehetősen igazságtalan új hatalom képében jelenik 
meg. Többé már nem üldözött vallás, éppen ellenkező-
leg: a korábbi vallások üldözőjévé válik, így hamarosan 
állandósul az ellentét a keresztények, a pogányok (azaz 
a régi római istenhit képviselői) és a zsidók között. Bár 
talán túlzás lenne az Agorát keresztényellenes fi lmnek 
nevezni, ahogyan sok kritikusa teszi, de a számos néző-

pont érvényesítése miatt valóban a legkevésbé sem lehet 
a kereszténységet idealizált formában bemutató műnek 
titulálni. Amenábar nem titkolt célja az volt, hogy megmu-
tassa az érem mindkét oldalát, s azoknak a csoportoknak 
a szempontjait is képviselje, akik a kereszténység térhódí-
tását negatívan élték meg, s esetleg az életükkel fi zettek 
az elveikért. Egyúttal érzékletesen ábrázolja egy régi kor 
letűntét és egy új kor hajnalát. A fi lmből nem derül ki az, 
hogy az új világ tartós lesz-e (persze ma már tudjuk, hogy 
igen), ezért a bizonytalanság, az újtól és az ismeretlentől 
való félelem hatja át a szereplők egy részének életét, míg 
másokét a régi (vagy az új) hitbe vetett teljes bizonyosság 
és az ehhez kapcsolódó elvakultság.

A kritikák egyik fő megállapítása, hogy a spanyol ren-
dező sokszor túlságosan is nagyvonalúan kezeli a történel-
mi tényeket. Bár a rendezőnek több történész tanácsadója 
is volt, a fi lmvásznon (vagy képernyőn) látottak lényeges 
pontokon különböznek a valóságtól. A fi lmben elhunyt 
szereplők a valóságban nem ott, nem akkor és nem úgy 
haltak meg. Hüpatiát ráadásul a kereszténységgel szem-
ben álló tudósként ábrázolja, míg a kutatások szerint hitt 
a népek és vallások együttélésében. Az alexandriai könyv-
tár sem pont akkor és nem a keresztény fanatikusok dühe 
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miatt pusztult el, hanem számos, időben egymástól igen távol álló esemény 
vezetett a könyvtár részleges, majd később teljes megsemmisüléséhez.

Mindez persze nem megbocsáthatatlan bűn, hiszen a történelmi fi lmeket 
nem feltétlenül azért nézzük, hogy a tankönyvek és a tudományos cikkek 
helyett azokból ismerjük meg a múlt pontos részleteit. Egy történelmi te-
matikájú mozgókép már azzal is betöltheti feladatát, ha felkelti az érdek-
lődést egy korszak vagy egy történelmi személy iránt, és a nézők esetleg 
utánaolvasnak a valóságnak. Hüpatia személye, az alexandriai könyvtár vagy 
a kereszténység és a pogányok konfl iktusai az Agora révén szélesebb körben 
ismertté váltak, a múlt történéseit pedig valóban nem Amenábarnak kell 
megtanítania a közönségének.

A fi lmet egyértelműen elítélők egyébként a fenti történelmi tévedések 
mellett a szerintük nyílt keresztényellenes üzenetet emelik ki (amelyet néhá-
nyan felfedeztek korábban a Más világban és A belső tengerben is), és azt, hogy 
túlságosan leegyszerűsíti a korszakra jellemző vallási és politikai ellentéteket. 

Az  minden bizonnyal megállapít-
ható, hogy Amenábar helyenként 
arányt tévesztett, nagyratörő ter-
veit, hogy a régi idők Hollywoodját 
megidéző „kosztümös-szandálos” 
fi lmet készítsen (de azokkal ellentét-
ben aktuális üzenetet is hordozzon), 
igazság szerint nem sikerült megva-
lósítania, helyenként ugyanis túlsá-
gosan didaktikussá, máshol pedig 
terjengőssé válik a mondanivaló.

A rendező az alábbi módon ösz-
szegezte a fi lm üzenetét egy Mad-
ridban tartott sajtótájékoztatón: 
„Az  Agora alapvetően egy múltban 
játszódó történet arról, hogy mi zajlik 
a jelenben, egy tükör, amelybe a kö-
zönség az idő és a tér távlatából tekint-
het, és talán rájöhet arra, hogy a világ 
nem is változott meg annyira.” A fi lm 
vádirat minden vallási és egyéb fa-
natizmus ellen; a  rendező szerint 
ugyanis nincs olyan hit, vallási vagy 
politikai meggyőződés, amelyért 
érdemes lenne ölni vagy meghalni. 
Az Agora tehát a készítője számára 
nemcsak a múlt szubjektív értelme-
zése, hanem egyben fi gyelmeztetés 
a jelen és a jövő társadalmainak is.

C C C
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Th omas Cole A birodalom útja – Pusztulás c. olajfestménye

Alexandria látképe Az alexandriai könyvtár megsemmisülése körül számos 
legenda és tévhit született. Pusztulása nem egy adott pilla-
natban következett be, hanem egy hosszadalmas folyamat 
eredménye volt
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A Lara Croft: Tomb Raider című fi lm régész szemmel

LÁSD A VILÁGOT EGY HOMOKSZEMBEN„
„

 Keresztes Noémi Ninetta

AZ először 1996-ban megjelent nagy sikerű Tomb Raider (kb. ’Sírrabló’) című számítógépes já-
tékprogramot – melynek a főszereplője egy fi atal régésznő, Lara Croft – 2019-ig további 

tizenegy rész és számos további kiegészítő követte. A sikert látva 2001-ben, 2003-ban, majd 
a  tavalyi évben az  eredeti történetet némileg újragondolva élő szereplős kalandfi lmek 

formájában is bemutatták az ifj ú régésznő kalandjait. Az első két részben Angeli-
na Jolie formálja meg Croftot, a legutóbbiban viszont már Alicia Vikander 

svéd színésznő. Különösen az első rész aratott komolyabb kö-
zönségsikert, így talán ezt érdemes leginkább ré-

gész szemmel is megnézni.

A fi lm plakátjának részlete
 (Europress/AFP@)
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