
Czövek Tamás

 Apokalipszis, vagy amit elképzeltek

 
Az elmúlt néhány év gazdagon ontotta az apokaliptikus témájú filmeket. Ál-
talában markáns, sötét színekkel, olykor fekete-fehérben vagy szépiában fo-
tózva, így is kiemelve az apokalipszis utáni világ nyomorúságát, sivárságát. 
Az alábbiakban öt filmet fogok megvizsgálni (2012, Éli könyve, Az út, Légió, A 
pap) annak fényében, hogyan jelennek meg ezekben a filmekben az apokalip-
szissel összefüggő elemek, és azok mennyiben tükrözik a Bibliában található 
idevonatkozó ismereteinket. De mindenekelőtt: Mi is az apokaliptika?

Apokaliptika

Az apokaliptika ókori teológiai irodalmi műfaj, melynek bölcsője a babiloni 
fogság (Kr.e. 586-39) utáni zsidóság, és amely a Krisztus születése előtti és 
utáni két évszázadban virágzott a zsidóság és kereszténység körében. A mű-
faj és az apokaliptikus művek teológiai hangsúlyai nélkül lehetetlen megérteni 
ezeket az írásokat. Hadd foglaljam össze tehát röviden, amit tudnunk kell az 
apokaliptikáról, hogy megértsünk olyan apokalipsziseket, mint amilyeneket a 
filmalkotások szép számmal ábrázolnak.
 Az apokaliptika műfaja próféciákat és látomásokat használ üzenete meg-
fogalmazásához. Az Ószövetségben Dániel könyve tekinthető apokaliptikus 
műnek, bár vannak benne hosszabb elbeszélő szakaszok is. Ugyanakkor Ézsa-
iás, Ezékiel, Zakariás és Jóel könyvében is találunk apokaliptikus szakaszokat. 
Az Újszövetségben a Jelenések könyve tiszta apokaliptika. A könyv így kez-
dődik: „Ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet Isten adott neki, hogy 
közölje szolgáival mindazt, aminek hamarosan meg kell történnie, és amelyet 
angyalával elküldve kijelentett szolgájának, Jánosnak.” A görög szövegben 
szereplő szó az apokalüpszisz, jelentése „kinyilatkoztatás, leleplezés”. 
 Az apokaliptikában egy mennyei lény által a szerzőnek közvetített kije-
lentést elbeszélés fogja közre, melyből a kijelentés, apokalipszis körülményei, 
a címzettek mint feltételezett olvasótábor tudhatók meg. A kijelentés tartal-
ma a transzcendens valóság, amely időbeli (az eszkatologikus, azaz végidő-
ben bekövetkező megváltást mutatja be) és térbeli (egy másik, természetfe-
letti világot ír le). A természetfeletti világ eseményei határozzák meg e világ 
történéseit.
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Az apokaliptika döntő jellegzetessége egy sajátos eszkatológia: Isten szu-
verén módon irányítja a történelem eseményeit annak beteljesedése felé; 
hívei különböző megpróbáltatásokkal, elsősorban üldözéssel kell, hogy szá-
moljanak, de Isten igazolni fogja őket a legvégén, amikor mindent megújít és 
igazságot szolgáltat. Az apokaliptika képi világa mitikus, jelképes és gyakran 
erőszakos; szerzője a földi események színfalai mögé nyer betekintést, így a 
valós történeti események csak közvetve érdeklik. Látása szerint a történe-
lem eseményeit a természetfeletti események determinálják. Az apokaliptika 
pesszimista történelem-szemlélete az eljövendő, megújított világba vetett re-
ménységgel párosul. E reménységnek az ószövetségi Isten jóságába és meg-
bízhatóságába vetett hit az alapja. Az apokaliptikus mű egy válságban levő 
csoportnak íródott, akit az isteni kijelentéssel (kitartásra) buzdítani és vigasz-
talni igyekszik, így végső soron a birodalommal szembeni ellenállásra bátorít. 
Mivel az apokalipszis eredete, eszköztára és célja is teológiai, e teológiai mo-
tívumokra, témákra és tartalommal tekintettel, a felvetődő teológiai és etikai 
szempontok szerint fogom elemezni az apokalipsziseket. A bibliai műfaj miatt 
a bibliai utalások elkerülhetetlenek. 
 A filmek elemzéséhez előzetesen néhány sorban érdemes összefoglalni 
azok történetét.

2012 (2009)

A 2012 szokványos amerikai katasztrófafilm: a földet soha nem látott mére-
tű csapás, helyesebben csapássorozat fenyegeti, amikor a földkéreg hirtelen 
elvékonyodik, a legtöbb szárazföldet tűzhányók és óceánok nyelik el, a sze-
rencsés túlélőket pedig szökőárak fenyegetik. Csak a kevés kiválasztottnak 
(tudósok, művészek, az emberiség java) és a leggazdagabbaknak van esélyük 
a túlélésre a néhány bárka egyikén, melyet a világ nagyhatalmai – tudva a 
fenyegető veszélyről – évekkel korábban építtetni kezdtek a Himalája egyik 
völgyében. A film gyakorlatilag egyetlen érdekes (és számos film által már 
többször körbejárt) erkölcsi kérdése: Kik kerülhetnek fel a bárkákra? Ki dönti 
ezt el? Nem veszélyezteti-e a túlélést, ha több embert vesz fel a bárka a ter-
vezettnél? Mi a helyes döntés ilyen dilemma esetében: minél többeket meg-
menteni, vagy a biztonságra törekedni?
 A film a dilemmát az erkölcsiség mentén oldja meg: parázs vita után 
végül felveszik a bejáratnál toporgó közönséges halandókat is, ám közben az 
önző orosz milliárdos, Jurij balesetnek álcázott rendezői tisztogatás áldozata-
ként elpatkol. Hasonló módon kerül kiiktatásra a cselekményből Gordon, Kate 
élettársa is. Így Kate és volt férje, a főszereplő Jackson boldogsága útjában 
immár semmi sem állhat a szép új világban valahol Afrikában, merthogy ez az 
egyetlen földrész maradt meg a kataklizma után.
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Az út (2009)

A film egy apa és fia útját követi egy apokalipszis utáni Amerikában, akik a ten-
gerpartra igyekeznek eljutni. Ám életüket élelemhiány, garázdálkodó bandák 
és magukat védelmező és mindenre lövő életben maradtak veszélyeztetik. Ha 
ez nem lenne elég, az emberek után a természet is ellenük fordul: nemcsak 
portyázó martalóchordáktól kell menekülniük, hanem minden ok nélkül rájuk 
dőlő fáktól is. Istenről jobbára kiábrándult vagy cinikus kijelentések hangoz-
nak el, ami némileg érthető egy világégés után. 

Éli könyve (2010)

Az atomháború utáni sivár Amerikában Éli küldetése az egyetlen megmaradt 
Bibliát nyugatra vinni, kerül, amibe kerül. Útja kietlen tájakon és emberek 
holttestein át vezet: a film néhány napos cselekményében mintegy két tucat 
embert tesz hidegre (és mi lenne, ha még látna is!). Ahogy a film végén meg-
tudjuk, a megmentett kulturális emlékekkel, mint amilyen a Biblia, az új tár-
sadalmat igyekeznek megalapozni az elpusztult romjain. Küldetését teljesítve 
Éli békésen szenderül örök álomra.
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Légió (2010)

A földet veszély fenyegeti, most nem az emberek felől, hanem a mennyből: 
Istennek elege van az emberiségből, és úgy döntött, megsemmisíti. A végíté-
letet csak a napokban megszülető Messiás akadályozhatja meg, ezért minde-
nekelőtt őt kell elpusztítani. Evégett Isten fenevadszerű embereket mozgósít, 
akik mind nagyobb tömegben támadnak a vendéglőre, ahol a Messiás anyja, 
Charlie és társai meghúzódtak. Csak Mihály (Paul Bettany) érkezése adhat 
okot reménységre a kilátástalannak tűnő harcban és mészárlásban, akiről ki-
derül, hogy bukott angyal. Mint mondja: „Kaptam egy olyan parancsot, amiben 
nem hittem.” S hogy miért állt át az emberiség/a Messiás oldalára? „Ő [Isten] 
veszítette el a hitét, nem én.” Ám amikor volt angyaltársa, Gábriel megjelenik, 
küzdelmük egyenlőtlennek bizonyul. Egyetlen eredménye a párbajnak, hogy 
közben a túlélők a Messiással el tudnak menekülni, így egérutat nyernek.

A pap (2011)

Paul Bettany ezúttal nem bukott angyalként, hanem címszereplőként tér visz-
sza A pap című filmben, hogy megmentse a világot, amit most a vámpírok fe-
nyegetnek. A papok harcos rendjéhez tartozik, ám mivel a háborút a vámpírok 
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ellen megnyerték, a rendet feloszlatták, ő paptársaival együtt fölösleges az új 
világrendben. A megmaradt vámpírok rezervátumokban élnek, ám újraszer-
veződnek és támadásba indulnak az emberiség ellen. Csak a Pap mentheti 
meg őket, akit azonban köt esküje az egyházhoz. Ez alól még akkor sem haj-
landó az egyházvezetés feloldozni, amikor a Pap öccsét és családját vámpír-
támadás éri, és unokahúgát elrabolják, ő pedig a lány felkutatására indulna. 
Egyházi jóváhagyás híján a Pap partizánakcióra kényszerül a vámpírok ellen, 
ám két társa segítségével végül győz a túlerővel szemben.

Elemzés

1. Erőszak

A Légió elején a bűnözésre, közbiztonság hiányára utalva a rendőrjárőr Nerót 
idézve meg ezt mondja társának: „Isten verte állatok. Ilyen estéken legszíve-
sebben felgyújtanám a várost és végignézném, ahogy ezek a rohadékok elég-
nek. […] Új kezdet. Ez kell ennek a helynek.” Az apokaliptika-filmek új kez-
detről beszélnek. Hogy az itt beköszöntő új világ mennyiben szép, arra alább 
fogok röviden kitérni. Tény azonban, hogy a 2012-t leszámítva filmjeinket át-
hatja az erőszak: a régi világ pusztulása és/vagy a főhős küldetésének sikere 
emberi erőszak nélkül elképzelhetetlen. Rendőrjárőrünk az új kezdetet meg is 
kapja, méghozzá díszcsomagolásban, bár ezt már nincs alkalma megköszönni.
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 A filmben a Messiás-csapatra támadók természetesen erőszakosak, 
amin nem lehet csodálkozni. Ugyanakkor a Messiást védelmező, mennyből 
pottyant Mihály is erőszakos: ruhát erőszakkal szerez, fegyvert fog a dolgát 
végző rendőrre és minden ok nélkül Bobbyra, a fogadósra. Bettany A papban 
sem bújik ki bőréből, minden alkalmat megragad, hogy bizonyítsa harcmű-
vészeti képességeit. Jelszava: Először lőj, utána kérdezz! Ennek jegyében az 
őt felkereső jó szándékú seriffet – biztos, ami biztos – bemutatkozásként egy 
dzsúdófogással harc- és mozgásképtelenné teszi. 
 A bibliai, keresztény jelképek és motívumok olykor önkényes, máskor 
felszínes használata szembetűnő: a gyónások, szertartások és keresztény jel-
képek a Légióban, ahogy Mihály kereszt alakú kijáratot robbant ki a fegyver-
raktárból. A Pap kedvenc fegyvere a kereszt: ezzel öli meg a vámpírokat, és 
tőre is keresztbe van rejtve. Az útjába kerülő fél- és egész vámpírokat bámu-
latos gyorsasággal és szakértelemmel küldi az örök vadászmezőkre, úgyhogy 
a hozzá társult seriff, Hicks találóan jellemzi: „Látnivaló, hogy szeretsz gyil-
kolni.” 
 Itt érdemes megállni egy pillanatra. A kereszt egyetemes jelképpé fej-
lődött az elmúlt két évezred során, és jórészt elveszítette eredeti jelentését. 
Ehhez maga a kereszténység nem csekély mértékben járult hozzá. Keresztény 
papok kereszttel a kezükben hitelesítettek igazolhatatlan politikai tetteket, a 
kereszt megtalálható nemzeti lobogókon, címerekben és Jézus működésével 
összeegyeztethetetlen politikai programok és szervezetek eszköztárában. Ám 
az I. században a kereszt a római államhatalom szégyenletes kivégzési esz-
köze volt, melyen főként a Róma ellen lázadókat végezték ki elrettentésül. 
Így ironikus, hogy az első Krisztus-követők ezt választották identitásuk kife-
jezésére. E jelképválasztás azonban egyúttal hitvallás is volt: a názáreti Jézus 
követői lemondanak az erőszakról, és Megváltójukhoz hasonlóan készek azt 
inkább elszenvedni, semmint erőszakot okozni. A papban és a Légióban a ke-
reszt az erőszak jelképe, de nem az elszenvedett, hanem a tervezett-okozott 
erőszaké. 
 Az Éli könyvében a címszereplő egyetlen emberséges tette, amikor kí-
sérőjét, Solarát megmentendő átadja a Bibliát. Később jobb belátásra térve 
így vall küldetéséről a lánynak: „Annyira az vált hangsúlyossá, hogy megvéd, 
hogy elfelejtettem, amit tanultam belőle: Tégy másokért többet, mind maga-
dért.” Ám a „megtérés” kérészéletű és hatás nélküli. Ez abból is látható, hogy 
Solara is hamar elfelejti a Biblia lényegét: a film zárókockáin a régi-új külde-
tésre induló felfegyverzett lányt láthatjuk. 
 Érdekes továbbá a filmben, hogy a film végén a kinyomtatott Biblia a 
héber Biblia (Tanak) és a Korán közt kap helyet a könyvtár polcán. Ez illő me-
tafora: az előző világ pusztulását a vallások közti feszültségek, vallásháború 
okozta. Az új világnak a különböző vallások és világnézetek békés egymás 
mellett élésén kell nyugodnia. Amit minden józan ember csak helyeselhet. 
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Ám miután magányos apokaliptikus hősként Éli előtte lekaratézta a Közép-
Nyugatot, a Sziklás-hegységet, végül a nyugati partot, a film álmodta békés 
egymás mellett élés annyira hiteles, mint Steven Seagal humanitárius meg-
mozdulásai.
 Summa summarum, mindenki tisztában van vele Leibnizet leszámítva (és 
ő is már csaknem 300 éve halott), ez a világ nem a lehető világok legjobbika. 
De biztos, hogy hollywoodi forgatókönyvvel lehet a legmegfelelőbb új világot 
teremteni? Akik nem velünk tartanak, a gonoszoknak az elpusztításával, az 
amerikaiak hőn szeretett, alkotmányos eszközével, „törvényes” erőszakkal? 

2. A szép új világ

Bár a filmek elsődleges érdeklődése a régi világ pusztulása és korlátozott 
mértékben az új kibontakozása, némi benyomást kaphatunk arról, milyen új 
világot festenek meg. A Légióban Mihály Charliet a szülés előtt azzal biztatja, 
hogy a születendő gyermek az emberiség egyetlen reménysége a túlélésre. 
Utána pedig: „Meg kell tanítanod neki, hogyan vezesse ki a világot a sötétség-
ből.” Ám hogy a sötétség illetve a reménység miben áll, nem tudjuk meg. Így 
a kijelentések a levegőben lógnak. A film végén Jeep megkérdezi a távozó Mi-
hályt: „Találkozunk még?” A válasz: „Legyen hited.” Ám a hit tartalmára sem 
korábban, sem később nem derül fény, így ez banális. Végül a záró képsoron 
Charlie és Jeep a kis Messiással elhajt egy kocsival, melynek csomagtartója 
dugig van rakva fegyverrel. Úgy tűnik, minden ott folytatódik, ahol abbama-
radt.
 A 2012-ben az erkölcsi dilemmát, hogy ti. a biztonságukat veszélyeztetve 
felvegyenek-e a bárkára újabb embereket, a döntéshozók azzal a megfonto-
lással döntik el erkölcsösen, hogy az új világ ne önzésen alapuljon. Erkölcsileg 
alighanem ez a legpozitívabb motívum a filmekben. Noha kétségtelenül van-
nak felemelő részek (pl. hősiesség, önfeláldozás), a filmek festette új világtól 
nem sok jót várhatunk (kivéve a 2012-t). Talán bennem vannak túl magas 
elvárások, de tény, hogy a filmek mondanivalója (ha van ilyen) vagy annak 
kifejtése a banalitást súrolja. És talán épp a banalitás foglalja össze legtalá-
lóbban az elénk táruló szép új világot.
 A régi romlottságáról, ítéletre érettségéről természetesen sokkal köny-
nyebb beszélni, mint egy új, működőképes társadalmat megálmodni. Ezt for-
radalmak és választási illetve kormányprogramok fényesen bizonyítják. De ha 
az ember valóban sokkal jobban ért a régi elpusztításához, mint az új megal-
kotásához, nem kellene külső segítséget kérnünk?
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3. Etika és Isten

„Mi még mindig a jók vagyunk?” – teszi fel a kérdést több erkölcsileg vitatható 
döntés után Az útban a fiú. Akár szentel e kérdésnek explicit figyelmet, akár 
nem, a filmek egyik döntő kérdése ez. Míg az ókori apokaliptikának az érdek-
lődését alapvetően a teodicea kérdése, tehát Isten igazságossága és ehhez 
kapcsolódóan a választott nép és a világ sorsa határozza meg, az elemzett 
filmekét inkább az olyan etikai-teológiai kérdések, mint hogyan lehet ember-
ségesnek maradni az embertelenségben; hogyan élhetnek együtt a különbö-
ző fajok és vallások; hogyan engedhette egy jó Isten idáig fajulni a dolgokat.
 A legetikusabb a filmek közül kétségtelenül Az út és a 2012. Az előbbiben 
az apa rendíthetetlen és könyörtelen küldetéstudatát fokozódó mértékben el-
lensúlyozza és helyesbíti fia emberségessége. Ez az emberség dicsérni való, 
ahogy az apa-fiú kapcsolat szétszakíthatatlanságát kiemeli. Egyúttal azonban 
Isten nélküli is. „Ha a fiú nem Isten szava, akkor Isten soha nem beszélt” – 
mondja fiáról egy vándornak az apa, amire az: „Ha van odafönt Isten, rég há-
tat fordított nekünk. [...] És akárki is teremtette, itt nem találna emberiséget.” 
És amikor egy család által elrejtett élelemre bukkannak, a fiú így imádkozik: 
„Köszönjük, … emberek.”
 A 2012-ben számos önző tett után végül az emberi jóság kerekedik felül: 
tanúi lehetünk önfeláldozásnak és önzetlen hősiességnek, és a bárkát meg-
nyitják a kint rekedtek előtt. Bár az új világ megteremtésének már nem le-
hetünk tanúi, reménykedve állunk fel két és fél óra után: ha nem is csak jó 
emberek menekültek meg, az új világot sikerült megfelelő alapokra helyezni.
 A Légiót a műfajhoz híven sötét színek uralják. A sötét színekhez nem-
csak sötét témák, hanem sötét istenkép is tartozik. Mihály így magyarázza 
az eseményeket: „Legutoljára, amikor Istennek megrendült a bizalma az em-
beriségben, özönvizet bocsátott rájuk. Most pedig őket, akik kint várnak.” S 
a kérdésre, „Ez az apokalipszis (=világvége)?”, a válasz: „Ez kiirtás.” Mihály 
főnökénél is hívőbbnek bizonyul: „Isten elvesztette a hitet, én nem.”
 A 2000 évvel ezelőtti zsidóság Messiás-váradalmáról röviden annyit ér-
demes tudni, hogy a Messiást általában dávidi származásúnak tekintették, 
aki isteni megbízatásként megszabadítja népét az elnyomóktól. Hogy a film 
ne unalmas bibliai sémákat kövessen, meglepő csavarként itt Isten akarja 
elpusztítani a Messiást. A Bibliában Istennek van néhány etikailag vitatható 
döntése és parancsa (pl. vízözön, kánaániak kiirtása). Ám a film cselekmé-
nyében meghatározó szerepet játszó motívummal (hogy ti. Isten Messiása 
életére tör) talán nem is az Isten iránti megalapozatlan és ellentmondásos bi-
zalmatlanság a fő baj, hanem hogy a film cselekményében érthetetlen. Akárki 
is a Messiás ugyanis, a Messiás-váradalom alapján eredete és/vagy küldeté-
se isteni. Messiásról csak így van értelme beszélni. A filmben isteni eredetre 
semmi sem utal, küldetése viszont Mihály szerint kivezetni az emberiséget 
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a sötétségből. Hogy e küldetés mennyire származik Istentől, az a mostanra 
meglehetősen összezavart képzelőerőnkre van bízva.
 Általánosságban elmondható tehát, hogy a filmek Isten iránt egyönte-
tű, az ember iránt pedig visszafogottabb bizalmatlanságot tükröznek. Tehát 
az ember- és istenképük a fordítottja a bibliainak. Ez némileg az apokalip-
szis mint műfaj természetéből is fakadhat, lévén Isten irányította csapás, 
végítélet. Ugyanakkor érthetetlen, ha észben tartjuk, hogy az eddigi legtöbb 
emberáldozatot követelő és legkegyetlenebb apokalipszisek (népirtások, há-
borúk) emberi eredetűek voltak az emberiség történetében. És még inkább 
magyarázatra szorul a filmek nyújtotta ellentmondásos megoldás, az erőszak. 
Beliállal kiűzni az ördögöt sosem célravezető.  
 A Légiót a következő bibliai idézet vezeti be: „Jöjjetek, fiaim, hallgassatok 
rám, megtanítalak benneteket az ÚR félelmére” (Zsoltárok 34,12). Megtanul-
hatunk félni Istentől, de félni, azaz tisztelni őt aligha. Márpedig az apokaliptika 
műfajának célja éppen ez volt: a híveket kitartásra buzdítani abban a tudat-
ban, hogy a szenvedések ellenére is a teremtő Isten végső céljához kormá-
nyozza a világot. Ez a cél pedig jó, mert Isten igazságot szolgáltat és újjáte-
remti a romlott világot.
 Ezzel függ össze a másik és talán legdöntőbb szempont: Isten jósága és 
az emberi viselkedés kapcsolata. A Biblia, mind az Ó-, mind az Újszövetség 
olyan Istenről beszél, aki szereti a világot. Szemben a korabeli mezopotá-
miai, egyiptomi, kánaáni vagy görög-római istenekkel a bibliai Isten törődik 
teremtett világával, célja van vele. Ezért háborodik fel, ha teremtményei nem 
úgy élnek, ahogy kellene, ha egymást elnyomják, a kiszolgáltatottról nem 
gondoskodnak, ha mohóság, önzés és erőszak uralkodik. A teremtményekkel 
való szolidaritás Jahvénak az Ószövetségben és Jézusnak az Újban egyaránt 
szívügye. Röviden: a jó Isten jó világot teremtett, s mivel a dolgok nem jó 
irányba fejlődtek, kész azt újjáteremteni, megváltani. Ha ennek a világnak 
ilyen Teremtője, Gondviselője és Megváltója van, milyen következményekkel 
van ez ránk, teremtményeire és megváltottjaira nézve? Hogyan kell élnünk, 
ha egy ilyen Istenhez méltók akarunk lenni? Hogyan képviselhetjük a megvál-
tó Isten világ iránti szeretetét? Hogyan tehetjük nyilvánvalóvá a megváltott 
világ iránti és a megváltó Isten melletti elkötelezettségünket?

4. Küldetés

A filmek cselekményének talán legfontosabb mozgatórugója a főszereplők 
küldetéstudata. Éli, a Pap, Mihály, az apa éppúgy, mint Jackson és Adrian a 
2012-ben tisztában van vele, hogy csak akkor van esélyük nekik és/vagy a vi-
lágnak a túlélésre, a jónak a gonosz feletti győzelemre, ha a küldetést teljesíti. 
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Nem tudom, hogy kiemelhető-e önálló műfajként, de ezek a filmek küldetés-
filmek is.
 A két angyal végső, rövid összecsapásánál a Légióban a legyőzött Gábri-
el így biztatja Mihályt, adja meg neki a kegyelemdöfést: „Én nem lennék kö-
nyörületes.” Mire Mihály: „Ezért hagytad Istent cserben.” Valójában azonban 
Mihályt ezen egy esetet leszámítva soha nem látjuk könyörületesnek vagy 
együtt érzőnek. Érzelmi élete végig féltve őrzött titka marad. Ezért joggal gon-
dolhatjuk, hogy nem annyira a könyörületesség indítja az árulásra, hanem az 
Isten természetében és szándékában felfedezett ellentmondás – Mihály igaz-
ságérzete sérült valójában. Ez készteti az árulásra. Így azonban elkerülhetet-
len a következtetés, hogy az angyal okosabb Istennél, a beosztott a főnöknél.
 Amikor azonban Audrey Kyle segítségére siet, majd veszélybe kerül, Mi-
hály tántoríthatatlan, nem szabad kimerészkedni, mert az veszélyes. Milyen 
irgalom az, kérdezhetjük, amelyik nem vállal kockázatot? Amikor pedig végre 
kimegy Audreynak segíteni, nem tűnik túl megerőltetőnek, ahogy legéppuskáz-
za a támadókat. Akkor meg mitől is félt valójában, miért nem sietett segíteni?
 Ahogy Élinek (aki erőszakkal találkozva ezt hajtogatja magában: „Ez nem 
az én dolgom”) és a Papnak (aki kész megölni lányát, ha vámpírrá változna), 
úgy Mihálynak is csak a feladat teljesítése lebeg szemei előtt. Angyaltársával 
összehasonlítva azonban nem mondhatjuk, hogy Gábriel feladat-, míg Mihály 
kapcsolatközpontú. Mihály kapcsolatai jelentéktelenek, nem hatnak rá külö-
nösebben, semmilyen személyiségfejlődést nem eredményeznek. Ugyanaz a 
kimért macsó marad, mint amilyenként az égből lepottyant. Ha Isten ilyen 
kérlelhetetlenül céltudatos beosztottakkal van körülvéve, van okunk feltéte-
lezni, hogy kérlelhetetlenségüket nem bibliai vagy transzcendentális meditá-
ció útján sajátították el, hanem a Főnöktől tanulták. De hogy ez mennyire a 
Biblia Istene, erős kétségeink lehetnek. Egy összehasonlítás még élesebben 
kiemelheti az ilyen küldetéstudat korlátait. 
 Az evangéliumokban azt látjuk, hogy Jézus hasonlóan erős küldetéstu-
dattal rendelkezett. Küldetését ő maga így foglalta össze fellépésekor (Lukács 
4,18-19): „Az Úr Lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliu-
mot hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdes-
sem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bo-
csássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét.” Jézus 
jó előre látta, hogy a hatalommal való ütközése kikerülhetetlenül a kereszt-
hez vezet. Ám szilárd küldetéstudata nem rombolta, akadályozta kapcso-
latait, az ember iránti elkötelezettségét. Küldetése nem személytelen volt, 
megbízatását nem tűzön-vízen, embereket kihasználva és hulláikon átlépked-
ve teljesítette. Éppen a kitaszítottak, a társadalom peremére szorultak, a 
gyengék iránti könyörületessége és szolidaritása miatt ütközött a hatóságok-
kal, akik a fennálló társadalmi rend elleni fenyegetést látták benne – okkal.
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 A Papban maga az egyház még valahol a sötét középkorban vesztegel, 
azt a reformáció vagy reformok szele még csak meg sem legyintette: tekin-
télyelvű, hierarchikus, parancsuralmi intézmény – az egyházrendszer és az 
egypártrendszer között semmilyen lényeges különbség nem állapítható meg. 
Ebből következően mind az egyház, mind az általa képviselt teológia és isten-
kép igen negatív. (A film bizonyos változataiban Jézus szavait gátlástalanul 
idézik olyan összefüggésekben, amelyekben még az inkvizíció is visszariadt 
volna a Bibliára hivatkozni.) A Pap apokaliptikus Lutherként azonban fonto-
sabbnak tartja szembeszállni az egész egyházszervezettel, mint a lelkiisme-
retét elnémítani. Az egyházi hierarchiától függetlenedett protestáns lelkületét 
az utolsó kockák kitűnően adják vissza. Ahogy Orelas főpap lába elé hajítja a 
vámpírfejet, felér Luthernek a wormsi birodalmi gyűlésen (állítólag) elhang-
zott hitvallásával: „Itt állok, másként nem tehetek.” Ez a hozzáállás termé-
szetesen nagy tetszésre számíthat konzervatív protestáns körökben, melyek 
Rómában látják a fő ellenséget, és amelyek szerint a küldetéstudat az alfája 
és ómegája a keresztény hitnek, melynek oltárán bármi feláldozható: népek, 
teremtés, ember. Ám hogy ez a fajta küldetéstudat összhangban van-e egyál-
talán az Isten világ felé forduló szeretetével és küldetésével, és azt bármilyen 
mértékben képviseli-e, abban nem vagyok biztos.

Befejezés

Végkövetkeztetésként két dolgot állapíthatunk meg. Először is, mindegyik 
filmnek valamilyen módon az értékrendjéhez tartozik egyfajta emberség, az 
emberiség melletti elkötelezettség. Ám ez a mondanivaló – és ez a második 
megállapítás – jó részükben, nevezetesen az Éli könyvében, a Légióban és A 
papban meglehetősen ellentmondásos eszközökkel és vitatható eredményes-
séggel jut szóhoz. E filmek mondanivalója és hatása oly mértékben ellent-
mondásos és önromboló, hogy én magam baromi bárgyú, buta és botor bo-
hóckodásnak éreztem őket, ha élhetek ilyen alliterációval. Amikor a Légióban 
a gyerek Charlie megkérdezi anyjától, miért változott meg Isten, ezt a választ 
kapja: „Szerintem elege lett a sok hülyeségből.” Ha a film készítői ezt csak 
egy kicsit is komolyan gondolják, úgy vélem, nem kellene újabb okot szolgál-
tatniuk a Mindenhatónak.
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