
Íme az ember
Az Evangéliumot hivatásszerűen hirdetőket gyakran gyötri a kér-
dés: hogyan lehet hitelesen megjeleníteni Jézust? Találkoztatni őt
nemcsak azokkal, akik bennfentesek az egyházban, értik a szertartá-
sok és a teológia sajátos nyelvét, hanem azokkal is, akik távol állnak
az egyháztól, Krisztustól, Istentől. Nem toborzó vagy propaganda
célzattal, hanem éppen az emberek érdekében. Hiszen Krisztus az a
„tökéletes ember”, aki „megmutatja az embernek magát az embert”.

A tavalyi év legnagyobb filmsikere Franciaországban az Emberek
és istenek című film lett. Cannes-ban a zsűri nagydíját nyerte el, az
első négy hónapban több mint három millióan nézték meg, idén
Oscar-díjra terjesztették föl. Túl a sikeres fogadtatáson azonban a
film megrázóan és hitelesen mutatja be: ilyen az ember — esendő-
ségében és krisztusi tökéletességében, aki minden iszonyat köze-
pette is megőrzi belső békéjét és szabadságát, minden szenvedővel
együtt érző, mindenkin segítő testvéri szeretetét.

A film megtörtént eseményt mond el: 1996-ban Algériában a kor-
rupt kormány milicistái és az iszlamista szélsőségesek között folyó
harcokban máig tisztázatlan körülmények között legyilkoltak hét
trappista szerzetest. A gyilkosság megrázta a francia közvéleményt,
annál is inkább, mert utána közzétették a közösség priorjának,
Chris tian de Chergének két évvel korábban írt végrendeletét. Amint
írta: haláláig hű akar maradni hivatásához, felajánlva életét az isz-
lám-keresztény megbékélésért, „az Atya iszlám gyermekeiért”.

A film bemutatja a szerzetesek hétköznapjait: zsolozsmájukat,
kétkezi munkájukat, a nyomorban élő helybelieket segítő szolgála-
tukat. A kolostor a béke szigete minden iszonyat és az erőszak kö-
zepette. A nyolctagú közösség egzisztenciális választás elé kerül:
maradjanak-e vagy meneküljenek el? Christian a végsőkig elszánt,
de akaratát nem akarja ráerőltetni a többiekre. Mindegyiküknek
egyen ként kell elhatározásra jutnia. Végül mindnyájan a maradás
mellett döntenek: életük kockáztatásával kitartanak az iszlám-ke-
resztény kiengesztelődés és az erőszakmentesség mellett. Sorsuk
beteljesedik: rájuk rontanak, és elhurcolják őket. A film zárójele-
netében a foglyul ejtett szerzetesek egy hegyoldalon kapaszkodnak
fölfelé, majd lassan eltűnnek a hóban-ködben — a halálban. Chris -
tian végrendeletét halljuk közben. Gyilkosáért imádkozik: „Adas-
sék meg nekünk, hogy majd újra egymásra találjunk, boldog lator-
ként a paradicsomban…”

Aki a filmen keresztül belelát e szerzetesek életébe — legyen bár
keresztény, kételkedő vagy nem hívő —, azt megragadja tanúság-
tételük: íme, ilyen az ember, veszendőségében és nagyságában,
ilyen az ember, akivel Jézus életközösséget vállalt.
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