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      Transzcendens fény 
	 	 	 Carlos	Reygadas	filmjeiről 

Carlos Reygadas a kortárs filmkészítés egyik legizgalmasabb alakja, akinek 
filmjei az egyedi ízlésektől függetlenül is kikerülhetetlen alkotások. A feszti-
válokon számtalan alkalommal díjazott filmek stílusára a szerzőiség mellett 
legfeljebb a kontemplativitás címkéjét lehet ráaggatni. Alkotói hozzáállásá-
ról, látásmódját meghatározó filmrendezőkről, módszereiről több interjúban 
is részletesen nyilatkozott. Filmjei témáit, valamint azt a tényt alapul véve, 
hogy a számára legjelentősebb rendezők között elsőként Bressont és Dreyert 
említi, felvetődik a kérdés, hogy találunk-e bármilyen kapcsolatot Reygadas 
filmjei és a Paul Schrader által megfogalmazott transzcendentális stílus1 kö-
zött. Írásomban azt vizsgálom, hogy milyen kapcsolatban állnak Reygadas 
filmjei a schraderi elmélettel, illetve, hogy milyen megközelítéssel lehet legin-
kább közel kerülni azok értelmezéséhez. 

Schrader transzcendentális stílusa

Paul Schrader 1972-ben megjelent könyvének elején először egy szemantikai 
meghatározást ad a transzcendentális stílusról: „…egy általános reprezentatív 
filmezési forma, amely kifejezi a Transzcendenst.”2, majd különféle elemzé-
seken keresztül az utolsó fejezetre a következő definícióhoz jut el: „A transz-
cendentális stílus az élmény megpróbáltatásain át el tudja juttatni a nézőt a 
transzcendentális kifejezéséig; vissza tudja őt fordítani a tapasztalathoz egy 
olyan tartományból, amelyet nem érint az érzelmek vagy a személyiség kiszá-
míthatatlansága. A transzcendentális stílus közelebb vihet bennünket ahhoz a 
csendhez, ahhoz a láthatatlan képhez, amelyben a hit és a művészet párhu-
zamos vonalai találkoznak és kölcsönösen áthatják egymást.”3  
 A meghatározásokon túl Schrader leírja a transzcendentális stílusra jel-
lemző filmszerkezet három alapvető lépését: 1. Hétköznapok; 2. Egyenlőtlen-
ség; 3. Pangás, amelyek alatt a következőket érti. A hétköznapok az elemzett 
filmek első – bevezető – szakasza a hétköznapi élet unalmas, közhelyes moz-
zanatainak aprólékos ábrázolását foglalja magában. A következő szakaszban

1 Paul SCHrader, A transzcendentális stílus a filmben – Ozu, Bresson, Dreyer, Bp., Francia Új 
Hullám Kiadó, 2011.
2 im. 17.
3 im. 182.
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megjelenő egyenlőtlenség a hétköznapi felszínén megjelenő és egyre inkább 
nyilvánvaló repedés, ami a nézőben egyértelművé teszi, hogy a hétköznapi 
rutin közepette valami sokkal mélyebb és drámaibb lapul. Ez a repedés végül 
egy döntő cselekménybe torkollik, ami határpont az egyenlőtlenség és a pan-
gás szakasza között. A döntő cselekmény egyben az a pillanat, amiben, illetve 
annak révén a transzcendens megnyilvánul akár a film szereplői, akár a nézők 
számára is. Az utolsó szakaszban a döntő cselekmény hatását hiába várjuk, 
mivel a korábban megfogalmazott egyenlőtlenséget ez sem tudja feloldani, 
ezért következik be a pangás, ami akár egy megfagyott mozdulat reprezen-
tálja a Szent Mást Schrader szerint.4 

Japón	(Japán)	–	2002

Reygadas első filmje nagymértékben a kontemplativitással és szegény eszkö-
zökkel dolgozik. A történet főszereplője egy férfi, aki a fővárosból egy távoli, 
gyéren lakott vidékre utazik, hogy ott öngyilkos legyen. A kizárólag gyalog 
megközelíthető helyen egy idős asszonynál talál szállást. Miközben a környé-
ken kóborol és keresi az öngyilkosság helyét és idejét, az idős asszony uno-
kaöccse tűnik fel a színen azzal a szándékkal, hogy az asszony háza melletti 
fészert – ahol a férfi lakik – lebontsa az építőkövek miatt. Mielőtt még a férfi 
elhagyná a szállását, arra kéri az asszonyt, hogy feküdjön le vele. Az aktus 
után érkeznek meg a munkások és lebontják a fészert. A köveket traktor 
vontatta kocsikra teszik, majd elindulnak a hegyről lefelé. Az asszony is velük 
megy. A túlságosan megterhelt kocsik azonban a vasúti átjárónál balesetet 
szenvednek – vélhetően vonattal ütköztek, bár pontosat nem tudunk meg 
róla – ahol mindenki meghal, a kövek szétszóródnak.
 A schraderi szerkezet egyes szakaszainak a filmbéli beazonosítására tett 
kísérletünknél rögtön egy dilemmába ütközünk. Ha a hétköznapok szakaszát 
kellene, hogy kövesse az egyenlőtlenség, mert a hétköznapok mögött húzódó 
feszültség már tarthatatlan, akkor hogyan lehet ezt egy olyan történet eseté-
ben alkalmazni, ahol a főszereplő már az első 10 percben kijelenti, hogy azért 
érkezett, hogy öngyilkos legyen. Ez bőven kimeríti a hétköznapok fenntartha-
tatlanságát, ha valaki már eljut oda, hogy eltervezte saját maga elpusztítá-
sát. Amennyiben ezt a tényt figyelmen kívül hagyjuk, már meghatározhatóak 
az egyes szakaszok határpontjai. Így a hétköznapok szakasza a film elejétől 
egészen odáig tart, amikor a férfi a bóklászásai során egy fennsík széléhez 
ér el, ahol egy döglött ló hever, majd az esőben elesik és hosszú időn keresz-
tül ő is ott fekszik a ló teteme mellett. Innentől számolva az egyenlőtlenség 
bontakozik ki, ahogy a helyiekkel, több alkalommal is konfliktusba keveredik, 
aminek lezárása végül is mindig az, hogy ő itt idegen. Illetve emellett an-
nak kibontakozása, hogy Ascennel szeretne szexuális kapcsolatot létesíteni. 
4 im. 48-61. alapján.
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A döntő cselekménnyel illetve a pangással hasonlóképpen nincs egyszerű dol-
gunk. Alapvetően az lehetne a döntő cselekmény, hogy Ascen meghal, de 
ezután már nincs tudomásunk a pangásról, hiszen a film véget ér, sőt akár az 
ellenkezőjét is feltételezhetjük, hiszen úgy tűnik, mintha Ascen a férfi helyett 
halt volna meg. Ezek alapján azt kell megállapítanunk, hogy Reygadas első 
filmjére csak nagyjából alkalmazható Schrader elmélete, maradéktalanul és 
megnyugtatóan azonban nem ad magyarázatot a történtekre.    

Batalla	en	el	cielo	(Mennyei	háború)	-	2005

Második filmjében egy szerkezeti újítást, sajátosságot találunk, ami az ér-
telmezésben is fontos szerepet játszik. Ez pedig a keretes szerkezet. A film 
elején és végén látható jelenet szereplői, cselekménye és feltételezhető hely-
színe nagyrészt megegyezik. Ahogy minden más film esetében is az első és 
utolsó jelenetnek az értelmezést tekintve alapvető jelentősége van, úgy a 
keretes szerkezet még ezt a státuszt erősíti meg az ismétlés hangsúlyozó esz-
közével. A keretes szerkezet mellett Reygadas itt még azzal is eljátszik, hogy 
a filmen belül bizonyos jeleneteket megismétel, ezzel a történet szakaszainak 
határait kijelölve. 
 A történet főhőse Marcos, a Mexikóvárosban élő mesztic5 származású 
férfi, aki egy tábornok sofőrjeként dolgozik. Teljesen átlagos hétköznapjait két 
dolog kavarja fel végérvényesen. Az egyik, hogy a feleségével közösen egy 
ismerősüktől elrabolt kisgyerek meghal, mielőtt a váltságdíjat megkaphatnák 
érte, a másik pedig, hogy a tábornok lányával, – aki egy butik nevű titkos 
bordélyházban kedvtelésből prostituálja magát – szexuális viszonyba kerül. 
A gyermek halála miatt érzett lelkiismeret-furdalás, valamint az arra való rá-
döbbenés, hogy a lány és őközte sosem lehet több az egyszeri szexuális ak-
tusnál, visszafordíthatatlan lépésekre ösztönzi.
 A film szerkezetét vizsgálva ugyanabba a problémába ütközünk, mint a 
Japánnál. A konfliktus, ami a hétköznapokból az egyenlőtlenség szakaszába 
vezetne, már rögtön a film elején megjelenik, nem adva időt a hétköznapok 
eseményein való szemlélődésre. Hiszen még alig is ismerjük a környezetet, a 
szereplőket, már megtudjuk, hogy az elrabolt gyermek meghalt. A kontemp-
latív hétköznapok ezután következnek. A meditáció a konfliktus tudatában 
történik. Ugyanez a helyzet a döntő cselekmény esetében is, amit itt Marcos 
rövid vezeklését, zarándok szerepét lezáró halála jelent. Ezt követően a pan-
gás szakaszának már nincs tere.

Az életmű felénél járva a schraderi elmélet úgy látszik, nem sok sikerrel ke-
csegtet Reygadas esetében.     
 
5 Mexikó lakosságának közel 2/3-a tartozik a mesztic, vagyis a bennszülött indián és euró-
pai vegyes kapcsolatból származó népcsoporthoz.
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Stellet licht (Csendes fény)6		-	2007

A Csendes fény alaptémáját nézve egy love story, vagy inkább egy szerelmi 
háromszög története. Reygadas is így definiálta.7 Azonban ez csak az apro-
póját adja annak, amit igazán szeretne elénk tárni. A film egy sajátos, zárt 
keresztény közösségben játszódik, a mexikói Chihuahua államban nagy szám-
ban található mennoniták között. Főszereplője Johan, aki gazdálkodóként él 
családjával látszólag a legnagyobb boldogságban. Jóravaló felesége és hat 
gyönyörű gyermeke, valamint az, hogy a saját munkájával képes ellátni ma-
gukat már elegendő indok lehetne az elégedettségre, ha a hite ezt nem biz-
tosítaná a számára. Azonban van egy kis probléma. Johan szerelmes lesz egy 
másik nőbe. A helyzet megoldását szolgáló döntés meghozatalát nem csak a 
két nő, illetve a két nő mellett elképzelt és bejárható életút összevetése nehe-
zíti, de az is, hogy döntését hogyan tudja összeegyeztetni keresztény hitével, 
hogyan tudja értelmezni azáltal. Végül is arra jutnak szeretőjével, hogy az 
lesz a legjobb, ha lezárják a kapcsolatukat, de ez sem tudja már megakadá-
lyozni tetteik következményét. Amikor Johan elmeséli feleségének Esthernek, 
hogy nem bírt ellenállni a kísértésnek és Marianne-nal viszonya lett, bármeny-
nyire is banálisnak hat így leírva, de Esther ezen oly mértékben elkeseredik, 
hogy azt már nem bírja el a szíve és meghal. Johan ekkor érti meg, hogy amit 
tett, annak mekkora súlya volt. Ám most már késő, hiszen az eseményeket 
nem tudja semmissé tenni, az időt nem tudja visszaforgatni. A felravatalozott 
Estherhez Marianne is eljön elbúcsúzni. Miután megcsókolja a halott Esthert, 
az visszatér az életbe. 
 A filmet vizsgálva könnyen megtalálhatjuk a schraderi szakaszokat. A 
hétköznapok szakaszhoz kapcsolódóan láthatjuk például a család reggelijét, 
vagy a hagyományos családi fürdést, a mezei munkát, vagy éppen Johan láto-
gatását az autószerelőnél. Ezek mellett építkezik a viszonyt felvonultató szál. 
Éppolyan kontemplatív módon elénk tárva, mint a hétköznapiságot bemutató 
jelenetek. Az egyenlőtlenség szakasza a viszony tarthatatlanságában, az azt 
lezáró szakításban majd végül Esther halálában jelenik meg. Míg az egyenlőt-
lenség és a pangás között található döntő cselekmény Esther életre keltése. 
Ebben az utolsó szekvenciában egyértelműen megtaláljuk Reygadas tisztelgé-
sét (rajongását?) Dreyer előtt, hiszen az Esther felravatalozását követő jele-
netek szinte pontosan lekövetik Dreyer Ordet (Ige) című filmjének záró szek-
venciáját. Azonban azt is észre kell vennünk, hogy a Schrader által felvázolt 
nagyon is lineárisan felépülő szerkezethez képest Reygadas már nem ennyire 
lineárisan építi fel filmjét, de ami még inkább elgondolkoztató – és egyben 
magát a transzcendens stílus alkalmazhatóságát is megkérdőjelezi – az az a 
keretes szerkezet, amit Reygadas négy filmje közül kettőnél egyértelműen,

6 Ez a film nem került Magyarországon forgalmazásra, ezért a zárójelben található cím, az 
eredeti cím magyar fordítása.
7 Lásd pl.: https://www.youtube.com/watch?v=lDUnG_d4ytY
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és még egynél az értelmezésben találunk meg. A Csendes fény keretszerke-
zete látszólag bele illik a hétköznapok szakaszba, azonban, ha így tekintünk a 
csillagos eget, majd napfelkeltét bemutató hosszú nyitó jelenetre, akkor nem 
tudjuk elhelyezni ugyanezt a zárásban, hiszen a háztól eltávolodó kamera, 
ami a táj felé fordul, elmeditál a naplementén, majd visszatér a tejúthoz, nem 
illik bele a pangás szakaszába. A kérdés tehát itt marad, hogyan helyezhető 
el a transzcendensre reflektáló film keretjelenete, és hogyan értelmezhető 
maga a film, ha a schraderi elmélet csupán nagyjából ad magyarázatot? Mie-
lőtt megpróbálnám megválaszolni ezt a kérdést, nézzük meg, hogy Reygadas 
eddigi legutolsó filmjére mennyire alkalmazható Schrader leírása!

Post	tenebras	lux	(A	sötétséget	követő	fény)8		-	2012

Reygadas legutóbbi filmje, ha lehet, a korábbiaknál még inkább leegyszerű-
sített, legalábbis a narratíváját tekintve. Főszereplője Juan, aki feleségével 
(Natalie) és két kisgyermekével (Rut és Eleazer) a fővárosból vidékre költözik. 
Boldogan élhetne szép házában, jómódban, hiszen minden körülmény adott 
hozzá, azonban Juan pornófüggő és agresszív, ami megakadályozza abban, 
hogy örömét lelje abban, ami neki megadatott. Egy alkalommal, autóval indul 
családjával kirándulásra, ám csomagjuk egy részét elfelejtik bepakolni, így 
kénytelenek visszafordulni. Amikor Juan a házhoz ér döbbenten tapasztalja, 
hogy két, a faluban lakó ember, aki korábban többször dolgozott neki, éppen 
kirabolja a házát. A vitatkozás vége az lesz, hogy Juant puskával lelövik. Nem 
hal meg, de a mellkasát ért lövés miatt a tüdeje egy részét ki kell venni. Be-
tegen fekve döbben rá arra, hogy mit is ér mindaz, ami körülvette korábban. 
Felismerésével azonban elkésett, mivel a sérülése végül is a halálát okozza. 
Juan, illetve a család története mellett fut Hetes története, a Juant lelövő fér-
fié. Róla a jelentéktelen részletek mellett azt tudjuk meg, hogy van valahol 
egy felesége és két gyermeke, akik elhagyták őt kicsapongó élete miatt. De 
azóta elhagyta a drogokat és az alkoholt és vágya, hogy egyszer újra együtt 
legyenek. A történet látszólag lineáris haladását időben máskor játszódó ese-
mények, álmok, képzeletbeli történések szakítják meg, vagy még inkább ka-
varják meg, hiszen nem minden jelenet esetében lehet egyértelműen eldönte-
ni, hogy egy emlékről, álomról, vagy egy elképzelt lehetséges jövőről van szó.

A film jeleneteinek sorrendje és besorolása:
I/1.: Rut egyedül a mezőn állatokkal, esteledik, jön a vihar. (N – álom)
I/2.: Juan háza éjjel a viharban, a szülők hálószobájába megérkezik az ördög. (N)

8 Magyarországon Felhők felett címmel került forgalmazásra, amely egyáltalán nem tükrözi 
az eredeti latin kifejezés jelentését, ezért írásomban ezt nem használom. Helyette a kife-
jezés értelmének megfelelő magyar fordítást adom meg.
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II/1.: Hetes megy fát vágni. (I)
II/2.: Reggeli ébredés, Juan és családja. Juan elveri a kutyáját, amelyik éj-
szaka csavargott. (I)
II/3.: AA csoport gyűlése, majd Juan és Hetes beszélgetése. (I)
III/1.: Rögbi edzés (?N – emlék, képzelet?)
III/2.: Családi party (?N – alternatív jövő?)
III/3.: Bordély jelenet (?N – elképzelt?)
IV/1.: Hetes és Kesztyű beszélgetése (I)
IV/2.: Falusi mulatozás (I)
V/1.: Tengerpart (?N – alternatív jövő?)
VI/1.: Juan és családja vacsorázik. Juan és felesége vitája (I)
VI/2.: Juan és családja autóval kirándulni indul (I)
VI/3.: A visszafordulás után egy étteremnél megállnak, a család ott marad (I)
VI/4.: Juan hazaér, a rablás, majd Hetes lelövi. (I)
VII/1.: Tavi vadászat (N – emlék)
VIII/1.: AA klub: Juanról is beszélnek, innen tudjuk meg az állapotát (I) 
VIII/2.: Natalie és a gyerekek az erdőben (I)
VIII/3.: Juan otthon fekszik betegen, kéri Nataliet, hogy énekeljen neki (I)
VIII/4.: Hetes megtudja, hogy hol van a családja és odautazik. (I)
VIII/5.: Hetes Juanékhoz megy, ahol a két gyerekkel találkozik az udvaron. A 
gyerekek arra kérik, játsszon velük, mert az apjuk halott (I)
VIII/6.: Hetes újra annál a háznál, ahol a felesége és lánya rejtőzött, de most 
már nincsenek ott. (I)
IX/1.: Éjszaka Juanék háza, az ördög ismét járkál a lakásban (N)
IX/2.: Hetest ugyanazon a helyszínen látjuk, ahol az első álomjelenet játszó-
dik. Elsétál a kamera előtt, majd eltávolodik, egyszer csak megáll és letépi a 
saját fejét. Meghal. Az eső zuhogni kezd. (N)
IX/3.: Rögbi edzés (N)

1. N2 – 2. I3 – 3. N3 – 4. I2 – 5. N – 6. I4 – 7. N – 8. I6 – 9. N3
(Magyarázat: I = filmbéli valóság; N = nem a valóság.)     
 
   
(Magyarázat: Piros = nem a valóság; Zöld = valóság; Sárga = bizonytalan, de 
inkább nem a valóság.)

Ha a schraderi elmélet szakaszait próbáljuk alkalmazni a filmre és megfe-
leltetni az egyes jeleneteket annak, elég nehéz dolgunk akad. Ha a filmbéli 
valóságnak tekintett jelenetektől eltérőket nem vesszük figyelembe, és úgy 
döntünk, hogy azok nem a valóságban, hanem valahol máshol játszódnak, 
jönnek létre, akkor megtaláljuk például a hétköznapok szakaszt viszonylag 
nyilvánvaló módon. Az első két bevezető jelenetet követően éppen Hetest 
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látjuk, amint fát vágni megy, majd Juan házában követhetjük a család regge-
lének menetét. Később Juan és Hetes találkoznak a helyi AA csoport ülésén, 
ami után kettesben beszélgetnek. Mindezek a jelenetek a Reygadastól már 
megszokott kontemplatív stílusban csordogálnak. Az egyenlőtlenség szaka-
szát azonosíthatjuk onnantól kezdve, hogy Juan és felesége egyik este a falu-
ban zajló mulatságon vesznek részt, majd egy későbbi jelentben tanúi lehe-
tünk Juan és felesége egy esti vitájának, és egészen a korábban már említett 
autós kirándulás részig tart ez a szakasz. Azonban a döntő cselekményt már 
nehezebb beazonosítani. Elsőre adódik, hogy Juan lelövését tekintsük ennek, 
ami meg is állná a helyét, hiszen komoly fordulópont és az utána következő, 
a valóságban bekövetkező jelenetek egyértelműen a pangás jeleit mutatják. 
Azonban egy fontos kritériumnak nem tesz eleget ez a fordulópont. Schrader 
megfogalmazása szerint a döntő cselekmény az a pont, ahol nem csak átvált 
a film az egyenlőtlenség szakaszából a pangás szakaszába, de az is, ahol a 
transzcendens megnyilvánul a szereplők vagy a nézők számára. Juan lelövé-
se, a ház kirablása ezt nem teljesíti. Sőt, az utána következő jelenetek ese-
tében sem érezzük ezt. A megoldás lehet, hogy a korábban említett keretes 
szerkezetben rejlik?
 Reygadas filmjei szerkezetét vizsgálva azt találjuk, hogy a schraderi el-
mélet egyes filmjeinél alkalmazható, másoknál viszont nagyon nem. Milyen 
más megközelítési módot lenne érdemes választani ahhoz, hogy a filmek azon 
rétegei is feltárásra kerüljenek, amikkel eddig nem tudtunk mit kezdeni?

Film és vallás

A film és vallás strukturális és funkcionális hasonlósága nem újdonság, ha-
bár magyar nyelven e két terület kapcsolatáról, közös értelmezési megkö-
zelítésekről nem sokat olvashatunk. Az angol nyelvű szakirodalom azonban 
bővelkedik a témát kibontó szakkönyvekben. Mivel tanulmányom nem tudja 
felvállalni ennek a hiánynak pótlását, a két terület kapcsolatáról itt most csak 
annyit szeretnék felvázolni, ami mindenképpen szükséges kiindulópontként 
Reygadas filmjeinek elemzéséhez. 
 A terület iránt érdeklődők számára első lépésként, vagy elméleti alap-
vetésként H. Richard Niebuhr 1951-es művét ajánlhatjuk, a magyarul is el-
érhető Krisztus és kultúra c. kötetet,9  vagy Paul Tillich On the Idea of a 
Theology of Culture10 illetve Aspects of a Religious Analysis of Culture11 írásait. 
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9 H. Richard niebuHr, Christ and Culture, Harper and Row, San Francisco, 1951. Magyar ki-
adás: H. R. niebuHr, Krisztus és kultúra, Harmat Kiadó – Sárospataki Keresztyén Filozófia-
intézet, Budapest – Sárospatak, 2006.
10 Paul tilliCH,  On the Idea of a Theology of Culture = What Is Religion?, ed. James Luther 
adaMS, Harper and Row, New York, 1969, 155–181.
11 Paul tilliCH, Aspects of a Religious Analysis of Culture = uÖ, Theology of Culture, Oxford 
University Press, 1968, 40-51.



Aki esetleg rögtön egy ezeket az elméleteket (is) összefoglaló munkával kez-
dené, annak hasznos olvasmány lehet John C. Lyden Film as Religion c. mun-
kája.12  
 A továbbiakban a konkrét filmelemzéshez közelítő két elméletet szeret-
nék ismertetni, amelyek a film és vallás kapcsolatának lehetséges megkö-
zelítéseit próbálják rendszerbe foglalni. Az első tipológia William R. Telford 
nevéhez fűződik.13 Telford hét olyan lehetőséget sorol fel, melynek esetében a 
vallás és film (-tudomány) közös használatával messzebbre juthatunk, mintha 
csak egyiket vagy másikat választanánk az elemzéshez. Ezek a következőek:
„1. ha a film, címében vallási témát, motívumot vagy szimbólumot használ;
2. ha a film cselekménye merít valamely vallásból (tágan értelmezve ide so-
rolhatóak az okkult és természetfeletti témák is);
3. ha a film valamely vallási közösség kontextusában van elhelyezve;
4. ha a film felhasználja a vallást a karakterábrázoláshoz;
5. ha közvetetten vagy közvetlenül valamely vallás jelentős alakjával (pl. 
Buddha vagy az angyalok,), szövegeivel vagy helyeivel (mint a menny vagy a 
pokol) foglalkozik;
6. ha egy film vallási eszméket használ ahhoz, hogy feltárja a karakterek át-
alakulását, fejlődését, és ebben való tapasztalataikat;
7. ha egy film vallási témával, vallással kapcsolatos kérdésekkel, vagy etikai 
problémákkal foglalkozik.”14

A másik tipológia, melyet Blizek és Desmarais közöl könyvében egy másfajta 
megközelítésben: 

„A film és vallás kapcsolatáról szóló könyvek és cikkek szerzői között úgy tű-
nik, hogy négy megközelítés jóval kedveltebb, mint az összes többi a széles 
kínálatból. Ezek a következők: használni a…

1. …vallást filmek értelmezésében;
2. …filmeket arra, hogy kritikát fogalmazzunk meg a vallásról;
3. …filmeket ahhoz, hogy támogassuk velük a vallást;
4. …filmeket arra, hogy kulturális értékeket mutassunk be.”15 

12 John C. lyden, Film as Religion – Myths, Morals and Rituals, New York University Press, 
New York, 2003.
13 William R. telFord, Religion, Theology and the Bible in Recent Films (1993-2004) = Cinema 
Divinité, Eric S. CHriStianSon, Peter FranCiS, William R. telFord eds., SCM, London, 2005. Ezt 
a tipológiát veszi át és részletesen taglalja is Melanie J. wrigHt, Religion and Film – An  
Introduction, I.B. Tauris & Co., London, New York, 2007. munkájában. 
14 idézi Melanie J. wrigHt im. 19. (saját fordítás)
15 William L. blizeK, Michele deSMaraiS, What Are We Teaching When We Teach”Religion and 
Film”? = Teaching Religion and Film, Gregory J. watKinS ed., Oxford University Press, 2008, 
17. (saját fordítás)
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A két bemutatott megközelítés fontos kapcsolódást mutat. Ha a Blizek-
Desmarais szerzőpáros általi felosztásból az első lehetőségre igent mondunk, 
vagyis egy (vagy több) film értelmezésében, értelmezéséhez szeretnénk az 
eddig bejáratott filmelméleti megközelítéseken (pl. kognitív, feminista, mar-
xista, stb.) túl mást is felhasználni, akkor a telfordi felsorolás megadja szá-
munkra a visszaigazolást, hogy az adott film(ek) esetében ez tényleges lehe-
tőség, vagy csak a saját fantáziálásunk eredményeképpen gondoljuk úgy.
 Nézzük meg, hogy Reygadas filmjei esetében a telfordi feltételek érvé-
nyesülnek-e, és ha igen, milyen mértékben és hogyan! Ennél a mérlegelésnél 
egyelőre kizárólag a film által rendelkezésünkre bocsátott információkra tá-
maszkodunk, semmilyen más forrást nem használunk hozzá.

1. Használ a film, címében vallási témát, motívumot vagy szimbólumot?
Japán – nem 
Mennyei háború – igen 
Csendes fény – nem egyértelmű (a fénynek lehetnek ilyen asszociációi) 
Post tenebras lux – igen 

2. A film cselekménye merít valamely vallásból?
Japán – részben 
Mennyei háború – igen 
Csendes fény – igen 
Post tenebras lux – igen 

3. A film valamely vallási közösség kontextusában van elhelyezve?
Japán – részben 
Mennyei háború – részben 
Csendes fény – igen 
Post tenebras lux – részben

4. A film felhasználja a vallást a karakterábrázoláshoz? 
Japán – igen 
Mennyei háború – igen 
Csendes fény – igen 
Post tenebras lux – igen

5. A film közvetetten vagy közvetlenül valamely vallás jelentős alakjával, szö-
vegeivel vagy helyeivel foglalkozik?
Japán – részben 
Mennyei háború – igen 
Csendes fény – igen 
Post tenebras lux – igen
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6. A film vallási eszméket használ ahhoz, hogy feltárja a karakterek átalaku-
lását, fejlődését, és ebben való tapasztalataikat?
Japán – igen 
Mennyei háború – igen 
Csendes fény – igen 
Post tenebras lux – igen

7. A film vallási témával, vallással kapcsolatos kérdésekkel, vagy etikai prob-
lémákkal foglalkozik?
Japán – igen 
Mennyei háború – igen 
Csendes fény – igen 
Post tenebras lux – igen

Ahogy a fenti gyors ellenőrző lista válaszaiból kitűnik – hiszen egyetlen nem-
leges találhatunk mind között, és ott is csupán első látásra – érdemes meg-
próbálkoznunk azzal, hogy a vallástudomány16 eszközeit is bevessük a filmek 
komplexebb értelmezéséhez. Mivel e tanulmány terjedelmi lehetőségei korlá-
tozottak, ezért elsősorban az utolsó két filmet fogom alaposabban elemezni, 
de mindegyik mű kapcsán felvázolom a vallástudományi megközelítés által 
számunkra biztosított előnyöket, lehetőségeket.

Japán

A gyorslistán a címmel kapcsolatban azt írtam, nincs vallási utalás benne. Ha 
mindenféle háttér-információ nélkül nézzük, valóban úgy tűnik ez egy olyasfajta 
cím, mint Boris Vian Pekingi ősz c. regényéé. Azonban Reygadas egy interjúban 
megvilágítja ennek a címadásnak a hátterét.17 Egyrészt az az elméleti kérdés 
dolgozott benne, hogy a film címe, mielőtt még látnánk magát a filmet, már kép-
zeteket alkot bennünk, és éppenséggel akár olyan képzeteket is, amiktől a szerző 
szabadulni szeretne. Így az volt az elképzelése, hogy olyan címet ad első filmjé-
nek, ami nincs kapcsolatban a filmmel, illetve nem hoz létre olyan asszociáció-
kat a film témájával kapcsolatban, ami eltérítené a nézőt a szerző szándékától. 
 

16 Itt szükséges pontosítani, hogy mit is jelent a vallástudomány kifejezés, mivel sokan a 
teológia és a vallástudomány közötti különbséget figyelmen kívül hagyva egy kalap alá 
veszik e kettőt. Míg a teológia egy adott vallási rendszeren belül a hit igazságait igyek-
szik rendszerbe foglalni (hittudomány), addig a vallástudomány a bölcsészettudományon 
belül elsősorban a történettudomány eszközeit használva vallási jelenségeket vizsgál, a 
vallás(ok) történelmi folyamatait hasonlítja össze, stb. egyenlően kezelve a világ időben és 
térben létezett és létező vallásait.
17  Carlos Reygadas on Japón = https://www.youtube.com/watch?v=UDZk3n1zfp4
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Végül is a Japán nem lett egészen ilyen cím, hiszen azért esett rá a rendező 
választása, mert már itt is meg volt benne a „post tenebras lux” jelmondat 
gondolatisága, vagyis, hogy bármiként is alakul az élet, a sötétség után fény 
következik. Márpedig Japán a „felkelő nap” országa, tehát az érkező fény ott 
jelenik meg először. 
 Általános érvénnyel szükséges itt megjegyezni, hogy ami a filmek-
ben látható közösségek, emberek, jelenségek vallási kapcsolatát illeti, azo-
kat lehetetlenség külön választani attól a ténytől, hogy Mexikó lakosságának 
katolicizálása közel 500 évvel ezelőtt kezdődött el18 és az eszközök szélső-
séges volta miatt ez annyira sikeres volt, hogy Mexikó lakosságának 80%-
a vallja magát ma is katolikusnak. Az ötszáz év során az indián képzetek, 
transzcendensre vonatkozó elképzelések sok esetben beleolvadtak a katolikus 
dogmatikának a hétköznapi ember szintjén felfogott rendszerébe, akármeny-
nyire is harcolt ez ellen az egyház. 
 Mivel itt részletesen nem tárgyalom Reygadas első filmjét, csak egy fon-
tos momentum vallástudományi értelmezésére szeretném felhívni a figyelmet. 
Amikor a főszereplő megérkezik szállására, az idős asszony megszólításánál 
egy betűt eltéveszt19, mire az asszony nem csak kijavítja, hanem a két szó kö-
zötti különbséget is részletesen elmagyarázza. A férfi AsUncion-nak szólítja, 
míg őt AscEncion-nak hívják. Az asuncion-t Mária mennybemenetelére hasz-
nálják, mert Máriát az angyalok vitték fel a mennybe,20 míg az ascencion-t 
Krisztus mennybemenetelére alkalmazzák, lévén hogy Krisztusnak nem volt 
szüksége külső segítségre ahhoz, hogy a mennybe felemelkedjen,21 hiszen 
maga is Isten. Hogy mindez nem csak egy öregasszony szőrszálhasogatása, 
az abban nyilvánul meg, hogy Ascen további tettei alapján joggal mondhatjuk, 
hogy krisztusi helyettes áldozatként szerepel és valóságosan (többszörösen 
is) saját testét adja a másik életéért. 
 Először, amikor enged a férfi „utolsó” kívánságának és szexuális célú 
használatra átadja neki a testét, másodszor pedig, amikor azáltal, hogy krisz-
tusi engedékenységgel hagyja az eseményeket zajlani, majd ennek következ-
ményeként meghal a balesetben, halálával valójában ráébreszti a férfit arra, 
hogy nem dobhatja el az életét. 

Mennyei	háború

Reygadas második filmje a másik olyan alkotás, amiről csak nagy vonalakban 
szeretnék itt írni. Ennek fő oka a filmben erőteljesen megjelenő társadalmi 

18 Ha kiindulópontnak vesszük Hernán Cortés 1521-es győzelmét Tenochtitlán felett. 
19 A hangsúly a magánhangzón van, Ascen is azt hangsúlyozza ebben a jelenetben. Az 
Ascencion-ban található plusz „c” a kiejtésben itt nem játszik jelentős szerepet.
20 Felemeltetés
21 Felemelkedés
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(hatalmi) helyzetből fakadó konfliktus, ami más értelmezési kereteket is elő-
hív, mint amiről elsősorban itt értekezni szeretnék. Ez természetesen nem 
jelenti azt, hogy a vallástudományi megközelítés már nem is érvényes erre 
a filmre, csak azt, hogy a társadalmi konfliktus jellege miatt egy teljes körű 
elemzés során szükség lenne további olyan területek kibontására is, amelyek 
most nem tartoznak céljaim közé.
 A Telford által összeállított lista első helyén szerepel a kérdés, találha-
tó-e a film címében vallási téma, szimbólum, utalás. A Mennyei háború ese-
tében az utalás egyértelmű, hiszen a menny egy elsősorban vallási kontex-
tusban értelmezhető helymeghatározás. Tovább keresve azt találjuk, hogy 
a mennyei háború kifejezés pedig közvetlen Bibliai kapcsolatokat tár fel. A 
mennybéli háborúról, melynek során az Isten ellen fellázadt angyalokat és 
a Sátánt letaszították az égből a Jelenések könyve ír, de Ézsaiás és Ezékiel 
próféta könyveiben is találhatunk rá utalást. Marcos zarándoklata éppúgy val-
lási kontextust feltételez, mint ahogy annak is markáns jelentése van, hogy 
a film zárójelenete éppen a Guadalupe-i Miasszonyunk Bazilikában játszódik, 
aminek felépítését az első mexikói katolikus szent látomása ösztönözte. Juan 
Diego Cuauhtlatoatzin-nek ezen a helyen jelent meg Szűz Mária, és arra kérte 
építsen templomot, hogy az indiánok is megismerhessék a kereszténységet. 
Érdemes azt a tényt is megemlíteni, hogy korábban itt tisztelték Tonantzin-t 
az azték földanyát/anyaistennőt.
 Ez a momentum és a film számos utalása arra vezet minket, hogy a 
vallási kontextus mellett egy másik talán még hangsúlyosabb narratíva vonul 
végig a filmen, ez pedig posztkolonialista és gender szempontokat is felvet. A 
két főszereplő személyében gyarmatosító és gyarmatosított, hatalommal bíró 
és alárendelt, fehér és bennszülött néz szembe egymással, és nem utolsó 
sorban nő és férfi. Elég csak Marcos és Ana két szexuális együttlétét bemuta-
tó jelenetet szembeállítanunk. A valóságban Marcos csak fekszik a hátán, Ana 
van felül, ő az aktív, irányító. Ezzel a gyarmatosítás, a leigázás dinamikáját 
is megjelenítve. Marcos csak arra kell neki, hogy a szükségletét kielégítse. 
Ezzel szemben a film keretét adó jelenetben Marcos áll, Ana előtte térdel, 
ami éppen az ellentétét szimbolizálja a korábbi hatalmi viszonynak. Akár úgy 
is fogalmazhatunk, hogy ezzel képletesen helyére kerültek a dolgok: a saját 
földjén a bennszülött rendelkezik az irányítás hatalmával és a jövevény leg-
feljebb azt alázatosan elfogadhatja. Azért is fontos hangsúlyozni a film poszt-
kolonialista értelmezését, ne hogy véletlenül valaki a keretjelentben a nemi 
szerepekre vonatkozó állásfoglalást lásson.

(folytása következik)
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