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Miként lesz emberré az ember?

Krzysztof Kieslowski 1988-ban for gat ta tíz ré szes film jét egy mo dern lengyel nagyváros lakótelepén. Az egyes
epizódok tulajdonképpen pél da be szédek, amelyek a Tízparancsolat tételeit
mai sorsokban, tragikus emberi vi szonyok ban dol goz zák föl. A ma gyar te levízió most készíti tízórás be szél getés-sorozatát: tu dós társaság elemzi
majd tör té ne ti, fi lo zó fi ai és hu mán te ológiai szempontból a Dekalógust.
Mind ezt Far kas Jó zsef meg tet te már a
hat va nas évek de re kán, egy ál ta lán nem
veszélytelen körülmények között, a
Gyulai Pál utcai imaterem szószékén.
A Tíz pa ran cso lat ról szó ló ne mes pré diká ci ó it lel kes hí vei mag ne to fon ra vették, legépelték, s a református lelkész
nem kis meg le pe té sé re kül föld ön megje len tet ték. Elõbb lá tott nap vi lá got ango lul és né me tül, mint ma gya rul. Ha lála után, 2000 de cem be ré ben vég re itt hon is ki ad ták Tíz segítség az
emberréválás útján címmel, sokunk
oku lá sá ra. A len gyel film ren de zõ a képek nyelvén hasonlóra vállalkozott,
ami kor a min den nap ok sod ró tör té ne tei ben vál tot ta ap ró pénz re az õsi ki nyi latkoz ta tás igaz sá ga it. Hogy a té vé mû sorban mi lyen tanulságokat vonnak le
belõle a dis kur zus részt ve või, nem tudhatjuk. Az mindenesetre bizonyos,
hogy Far kas Jó zsef rit ka, a ke resz tény
pap ság kö ré ben szo kat lan fel adat ra vállalkozott, amikor a Tízparancsolatot a
huszadik szá zad homo sapienszének
életútjára vo natkoztatta. A ke resztény
pré di ká ci ók nak ál ta lá ban az a nagy hibájuk, hogy többnyire klerikális kinyilatkoztatások. Dör ge del mek, fe nyege tõzések, hang za tos szó nok la tok, melyeknek a hallgatók kevés hasznát
ve szik, mert csu pán köz is mert dog mákat hang sú lyoz nak, az egy há zi ta ní tó hivatal intelmeire hagyatkoznak, s nem
nyúj ta nak tá maszt a lét meg pró bál ta tása i ban. Nél kü lö zik az önálló gon do latot, a tapasztalás erejét és a beleérzés
lel ki ség for má ló ha tá sát. Ke ve set monda nak ar ról, hogy itt és most, a globalizáció térnyerése közben, egy tel je sítmény re, pénz re, si ker re irá nyult tár sadalomban hogyan kell kereszténynek
ma rad ni, il let ve vissza ta lál ni Jé zus hoz.
Far kas Jó zsef sze rint az em be rek ma
már nem tudják, voltaképpen mi a jó.
Össze za va rod tak a nor mák. Úgy vét kezünk, hogy el sem ju tunk bû ne ink föl isme ré sé ig. Eb ben vi tat koz nunk kell vele. A te le ví zió, a rá dió, a nyom ta tott sajtó a világon mindenhová elviszi a
té nyek hal ma zát. Nincs olyan hír köz lõ
esz köz, amely ne ecse tel né és is mé tel né
nap ra nap, mit tett az em ber a vi lág gal.
Ho gyan pusz tul a Föld – az élõ vi lág, a
légkör, az ûr – a ke ze nyo mán. Ta nulmányok ezrei hívják föl figyelmünket
egy re sür ge tõb ben a vár ha tó kö vet kezmé nyek re. Sem mi ered mé nye nin csen.
Amikor tehát az ember tudván tud va
cse lek szik bû nös mó don, s nem pró bálja leg alább men te ni, ami még ment hetõ, egyetemlegesen eluralkodik a go nosz in du lat. Ilyen rob ba ná sos töl tés sel

mi képp for dul hat új ra a Tó rá hoz az emberiség? Hiszen lépten-nyomon meg szegi ezt, és a legkörmönfontabb ma gya rá za to kat esze li ki a gyil kos sá gok ra,
mil li ók éhez te té sé re, had üze net nél kü li
há bo rúk ra, re zer vá ci ók ba kény sze rí tésre, nép cso port ok to tá lis meg sem mi sí tésé re? A szer zõ, bá to rí tás ként, meg jegyzi: „...folyamatosan lesz emberré az
em ber”. Még nem ér kez tünk el em bersé günk vég sõ sza ka szá hoz. Év ez re dek
ál lnak mögöttünk, de le het sé ges, év ezre dek áll nak elõttünk is, hogy a te remtés tõl ih le tett utun kat meg jár juk, és Isten szemében ismét az õ szeretett és
megtérõ gyermekei lehessünk. Nemcsak a tár sa dal mak nak, az egyé nek nek
is végig kell haladniuk ezen a via
dolorosán. Ma rad te hát, a vég sõ be telje se dé sig, a vi gasz ta lás, a re mény ség és
a bûn bo csá nat Jé zus ban és Jé zus nak élve. Eh hez ha tár ta lan tü re lem, erõs hit és
erõsítõ ke gye lem kell. „Iga zá ban azért
tölt jük be a tör vényt, mert sze ret jük azt,
aki mond ja – ír ja a köny vé ben a szer zõ
–, ha nem sze ret jük, ak kor akár mi lyen
értelmes a törvény, nem töltjük be.”
Honnan veszi azonban a kiábrándult,
rettegõ, kétségbeesett ember, honnan
veszi szeretetét? Ha hinni sem tud, és
meg kell ta ní ta ni az imád ko zás ra is?
Far kas Jó zsef azt mond ja: „A ke resztyén ség nem em be ri erõl kö dé sek so rozata, ha nem isteni ál dások sorozata.
Nem alulról fölfelé ka paszkodás, ha nem Is ten le eresz ke dõ sze re te te.” Úgy
vél jük, ket tõn kön áll a do log; a két kéz
– mint Mi che lan ge lo fres kó ján – együtt
al kot har mó ni át: az em ber nek is akarnia, tudnia kell szeretni, közeledni Is ten hez – ha föl éri, ésszel, ha nem, ak kor
a hi té vel, ér zel me i vel –, és Is ten is se gíti õt. „Kér je tek és kap tok, ke res se tek és
találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak
nek tek.” Az em be ri jó cse le ke det és az
is te ni ke gye lem ta lál ko zik egy pon ton.
A hit ön ma gá ban, ön ma gá nak szép, de
üres. Ha valaki azzal áltatja magát,
hogy a hi te egye dül ele gen dõ az üd vösség hez, té ve sen ér tel me zi az evan gé li umot. A szövetség mindig kétirányú:
Isten a kez de mé nye zõ, és az em ber elfo gad ja vagy nem fo gad ja el a Ma gasságbeli üzenetét. Istentõl emberig, és
embertõl Is te nig ér a kör. Igaz em bernek len ni azt is je len ti, hogy Is ten üzene tét ér tõ lény nek len ni Jé zus ál tal. Õt
meg is mer ni annyi, mint ma gát a sze rete tet meg is mer ni. És ez már a vég te lenbe visz. Ezért hihetõbb Farkas József
azon állítása, hogy Jahve neve nem
„Vagyok, aki vagyok”, hanem inkább
„Vagyok, aki leszek". Nem szabad te hát fölöslegesen em le get ni. A tör té nelem vi ha ra i ban az egy há zak hány szor,
de hány szor át koz ták egy mást, a másként gondolkodó „eretnekeket”, az el len sé ges ele me ket, az el lent mon dás okra ér zé ke nye ket – Is ten ne vé ben. Igaz,
ma nincs mág lya, ink vi zí ció, för tel mes
ana té ma, de van ki re kesz tés, ki to lon colás, elhallgatás (elhallgattatás), fé lelem ben tar tás, meg vá do lás a meg vá dolt
vé de ke zé se nél kül.

Napjainkban a kí sértések tömege
vesz kö rül ben nün ket. Úton-út fé len fölkí nál ko zik a pénz, a hír név és a ha ta lom
dé mo na; a gyû lö let, mely elõbb-utóbb
nép ir tá sok hoz ve zet; az el ke se re dés és
meg alá zott ság, amely a ki égett és el rettent em be re ket ön gyil kos ság ba ta szít ja;
a mind föl tû nõbb nyo mor és elé ge detlen ség, ami bõl csak lá za dás ba, köz botrányba, lát vá nyos össze csa pá sok ba
menekülhet az, akit kí mé let le nül ti por.
Le he tet len meg ol da ni az em ber lel ki és
szel le mi éle té nek föl emel ke dé sét tár sadal mi hely ze té nek ja vu lá sá tól füg get lenül, és ez fordítva is igaz alaptétel: a
közjó ala ku lá sá tól függ az egyén gon dol ko dá sá nak és hi té nek to váb bi perspektívája. Ezért fontos, milyen példát
mu tat szá munk ra az az ál lam, mely nek
ve ze tõ it mi vá laszt juk? Va ló ban ko molyan veszi-e funkcióját, vagy a parla mentesdi is csak játék azoknak, akik
még többet kívánnak harácsolni, még
nagyobb hatalmat birtokolni a trón és
oltár meg-megújított szövetkezésével,
még képmutatóbb módon szán dé koznak tet sze leg ni a val lá sos ság me zé ben a
nyilvánosság elõtt, Isten nevével lep lez ve vét ke i ket?
Farkas József bölcs tanácsokat ad
min den nap ja ink hoz: Ki kell sza ba dulnunk a munka kényszerû rab szol ga ságából, ab ból, hogy szin te ál lan dó ro bottá, haj szá vá vál jék a meg él he té sért
folytatott küz de lem. Ki kell sza kadnunk a pénz igé ze té bõl, ab ból a bû völetbõl, amit a felkorbácsolt ver senyszellem okoz. Abba kell hagynunk az
ag go dal mas ko dástgond ja ink és fáj dalma ink mi att. Föl kell töl tõd nünk lel kiek ben és gon do la ti lag el sõ sor ban az zal,
hogy rendszeresen számot adunk ön ma gunk nak vi selt dol ga ink ról, tet te inkrõl és mulasztásainkról, imádkozunk
ön ma gunk ért és má so kért, csa lá dun kért
és más kö zös sé ge kért, hogy Is ten vi lágosítson meg mindnyájunkat ten ni való ink ról és helyt ál lá sunk he lyes dön tése i rõl. És nem utol só sor ban, bár menynyire pro fá nul hang zik is, fon tos, hogy
tud junk föl sza ba dul tan ját sza ni, ne vetni, örömben együtt lenni barátainkkal
és el len sé ge ink kel.
Valljuk be esténként, imádkozásra
készülve, hogy „bûnös, ítéletre méltó,
tisztátalan szí vû em ber va gyok, de Isten gyermeke; szeret az Isten, kezébe
vette az életemet, tisztogat”. Így me gyek be aztán Isten nyu godalmába, a
meg bé ké lés be ön ma gam mal és az éle temmel, így megyek be az éjszakába.
Reggel pedig, ha föl ke lek, ez zel éb redek. És csak javamra válik, ha föl idézem a 23. zsol tár biz ta tó és meg nyug tató so ra it: „Az Úr az én Pász to rom, nem
szûkölködöm. Fü ves le ge lõn ve zet, és
csön des vi zek hez te rel get en gem. Lelkemet meg vi dá mít ja, az igazság ös vénye in ve zet en gem az õ ne vé ért.”
Úgy le gyen, Is te nem!
He gyi Bé la
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