A mellettiink megsz6lal6 J6z:us
SevrRs, Dorothy L.: Aki kir,llynak szilletett. Tizenkdt
hangjltdkJizus Krisztus iletdrdl. Enciln Kiad6, Veresegyhiz,2014.
A kozelmriltban mutattik be az ir6k Boltjdban Dorothy
L. Sayers tizenkdt hangjdt€kot tartalmaz6 kcitetdt. Magyarorszigon meglehet6sen

ritkin keriilnek irott forml-

ban kiadisra rddi6s eloaddsra sz6nt mtivek. A brit ir6n6
az evangdliumokb6l meritette

t€mi)it,

Jdzus dletdt mutatja be sziiletdsdtol

a

mennybemenetelig. A magyarra iiltetdsre Pisztor P6ter vrillalkozott, aki Sayers

Kilenc iltds egy ember cimiibiiniigyi reg6nyet mdr a'90-es 6vekvdg6n leforditotta,
s

aki hosszri ideje foglalkozik keresztdny

szer

z6k mtiveinek tolmicsolisival.

a II. vildgh6borfi alatt kdrte
ridi6jirdkok terdn mir jdrtas szerzot a szovegkonyv megir6s{ra. A csaknem kilenc6rdnyi anyag megalkotdsa
k6t dvig tartott, s egy sajt6tdjdkoztat6n

A BBC

fel a

felolvasott r6szlet is elegend6 volt, hogy

bulvirsajt6t6laz als6hizig cisszecsapjanak miatta. A felzridulds oka tobbek
k<tzcirt apirbeszddek nyelvezetdben keresend6. A szerzb azzal a feltdtellel villalta a rddi6tirsas lqt6l erkezl
me gbizdst, ho gy Jdzus alakjit h6tkozn api szavakkal
dl6, val6sdgos alakkdnt ibrizolhatja lehdntva r6la 6s a
tribbi szerepl orolis az (vszizadok sorin rijuk rak6dott,
egyhiziasnak ttin6 ritegek et. Azokat azdhitatkeltds ds
a tisztelet jelzdsdnek c6tj6b6l klalakitott sdmrikat, amelyek mira sokszor inkibb eltdvolit6 elemkdnt hatnak.
Szimos tdmadds drte a mrisor k6szit6it a ridi6adisok
elhangzdsa utdn is, sokan a Biblia megszentsigtelenitdsdnek tartottdk a sorozat elkdszit6sdt. Bevezetojdben
az

indulatok

a

az ir6 is megemliti azt a nagyon is drthetci magatartdst,
mely a Szentirls minden szereplojet - fiiggetleniil va-

l6di jellemdtol

E

ds szerepdtol

-

olyan megkozelithe-

tetlen kegyessdgbe burkolja, amely nem ttiri a nyelvi
nyerses6get.,,Kiikinris, hogy n6melyek szornyiilkcidve
mdltatlankodnak, valahinyszor egy macska megcil egy
verebet, de semmi borzalmat nem dreznek, mik<izben
vasirnapr6l vasdrnapra halljrik az istengyilkossdg tcirtdnetdt. Mai nyelvet hasznil6 6s az alakokat elt<ikdlt
tortdneti re alizmussal ltbrizol6 drdmrival lehet eldrni
a d<ibbenetnek ezt a kivlnt hatdsdt." A fiiggeldkben
talllhat6, k<iszonolevelekbol <isszedl-

litott iddzetek bizonyitjrik, milyen hatist vlltottak ki az el6ad6sok azokb6l
hallgat6kb6l, akik kiszek voltak el6itilereiket filretenni.
Jdzus tr6flilkozik, indulatosan magyaruz, visszakdrdez - mint ahogy ezt
foldi 6lete sordn is tehette. A szerzonek
sikeriilt elkeriilnie az anakronizmus
csapddit, an6lkiil korszertisitette szereploi megnyilvdnuldsait, hogy azok
a

eklektikussd vdltak volna. Alakjait ezzel
nem csupin testkozelive tette, de azoket
mozgat6 inditikok is irtherobbe lette k,
drzdseik kifejezdse hitelesebbd virlt. Az
elbeszdl5i szciveg n6lktili beszdlget6sek egdszen kcizel
egyes szerepl6k hangot kapnak az
olvas6ban, a kdpzeloer6 segitsdgevel ehhez hozzirad6 dnak a gesztusok, arcok, ahogy a karakterek lassan kibontakoznak. A befogad6ban feldpiil az a saj{rt szinhaz,
ahol a vildgtrirtdnelem legfontosabb tortdnetdt jdtsszik.
Azt atrag€diiba hajl6, m6gis boldogvdget dr6 drimlu
melyet Sayers kortdrsa, J. R. R. Tolkien ,,a legnagyobb
6s legteljesebb Eukatasztr6finak" nevezett. Ez atragddia tokdletes ellentdte, mely,,<ircimmel kezdodik 6s
az orcimmel ir v6get". Ennek ritdldsdre kdszteti minden
befogad6jit a szriveg, meghagyva a t6rtdnet fikci6kdnt
vagy egzisztencidlis d<intdsre val6 felhivriskdnt val6 dr-

keriilnek hoz zank: az

telmezdsdnek a szabadsigit.

Az ir6ikdpzeloerl

ds az alapos

teol6giai tanulml-

nyok egyiittmtikoddsdvel megalkotott jelenetek elott

ott taldljuk a rendezonek

6s a

szindszeknek szdnt meg-

jegyz6seket is. Ezek nem utasitdsok, inkibb elm6lkeddsek, melyek bepillantdst engednek a mtihelymunka
egyik legfontos abb f izisib a. S e gits dgiikkel nyomon
kovethetjiik a szerepl6k fokozatos alakul6s6t, s felfedezhetjiik ut az ir6icdltudatossigot, amely elengedhetetleniil sziiksdges volt egy ekkora terv megval6sit6sihoz.
Erdekes litni, milyen miigonddal tervezte meg az egyes
j6t6kok hangulati iveit, a benniik megsz6lal6 fd- 6s melldkszerepl6k alakj6t. Hogyan igyekezett az esemdnyek
lincolatdt olyan kovetkezetesen kapcsolni <issze, hogy
egyetlen szerepl6 se keriiljon feleslegesen a tcirtdnetbE.

Nincsenek indokoladanul megsz6lal6 szem6lyek, sem
elvarratlan szrilak. A Bibliiban nem is szerepl6, de sziiksdgszerrien a darabba illesztett alakok is 6pp csak annyit
6s rigy beszdlnek, hogy elosegits6k az egyes helyzetek,
helyszinek hangulatinak megteremtdsdt . F ellazitiitk azt
a feszessdget, melyet az rijsztivetsdgi iratokat forgatva
6rezhetiink a tomor leirdsok 6s dial6gusok olvastdn,
m6gsem zavar6

a

jelenl6tiik.

Noha Sayers az eryes epiz6dokat

-

a

r6di6addsban

jitdkokat - <indll6an is kerek egdssz6 formilta, tisszetartozisukat egy-egy szereplo tobbszori felbukkanisival is megerositette. A szolgija gy6gyullsdirtJtzushoz
fordul6 r6mai szazados ifri testorkapitdnyk6nt mar az
els6 rdszben is megjelenik Her6des palotrijiban, hogy
akereszthezvez6nyelt liatonik 616n, a Golgotin is ott

taliljuk. Boldizsdrral, az els6 j6t6kban szintdn szerePlo szerecsen kirlllyal va16 talilkozdsa nyomin 6bred
benne a bizonyossdg, hogy a megfeszitett val6ban Isten
Fia. Egyiittes szerepeltetdsii k alezirtsiry €rzetet sugallja,

igy

a

tizenkettedik

-

egyben utols6

- jit6k fokozottan

i\

korszakkezdetekdnt mutathatja be a feltdmadds
koriilm6nyeit.
Az ir6 ktlanos figyelmet szentelt azoknak a bibliai alakoknak, akiket a leegyszertisito gondolkodis
az

tekint szcirnyetegeknek. Jrid6sa szenved6lyes
r, aki hazaszeretettol ftitve
sajit c6ljai drdek6ben.
is
felhasznilni
igyekszikJ6zust
Ugyanakkor gyanakv6, s e hidnyossdga akadilyozza
meg abban, hogy megdrtse azt, amit nila kevdsb€ drtelme s taniwinytirsai tisztin litnak : a nizLr eti tanit6
tobb emberndl. Szellemi felsobbrendtis6gdnek tudatiban fordul el mester6tol, mikor k6telyeit igazolva
l6tja, s az igazsitgk6sei felismer6se utin al|zat hiilLn
nem mlilja a visszautat. ,,A biiszkesdg taszitotta le a
mennyekbol Lucife r arkangyalt, 6s zirta ki Ad 6'mot az

szivesen

6s intelligens fi atalembe

6seredeti rlrtatlansig ddendb6l: az az els6l(p6s mindeh
btinok ritjdn, ds az a megrogzcitt btine a kiilonosen
er6nyes 6s drtelmes embereknek" - iria Sayers a be-

vezetoben.

A hangj6t6k kivdltkdpp alkalmas lehet az evang6liumok esemdnyeinek feldolgoz{sdra. A bemutat6n
izelitotis kaptunk ahangz6 szciveg erejdnek, lendiiletess6gdnek hatrisdb6l a fordit6 ds a szerkeszto felolvas6sa

k<izben. M6g a nem hivatisos el6ad6mrivdszek 6ltal

megsz6laltatott jelenetek is €rzdkeltettdk, mennyire
frissek ma is ezek a tobb ezer 6ves mondatok. Riaddsul
egy-egy hang minosdge, hangsrilyai magukban hordozzitk az €r t elmezes e gy lehetsdges vdltoz atd t. Ez€r t
is lenne rendkiviil drdekes, ha az egydbkdnt nagyon
igdnyes kiaddsri k<iteten tril a rridi6 r6vdn is eljuthatna mindl tobbekhez ez a tizenk(,t eloadis. Hogy a
kdsziildket bekapcsolva egyszer csak megsz6laljon
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