
Ellenség — idegen
— vendég — barát
A vendégbarátság az emberiség legősibb kulturális örökségéhez
tartozik. Gyakran ez oldhatja fel az ellenségeskedést, szüntetheti
meg az idegentől való tartózkodást, változtathatja át az ellenséges,
taszító indulatokkal teli viszonylatokat rokonszenvvé, jóindulatú,
akár baráti kapcsolatokká.

Krisztus megtestesülése Istent egyszerre mutatja be házigazda-
ként és vendégként. Jézus idegenként érkezik e világba (a sötét nem
fogadja be a világosságot), de végül befogadókra lel. Barátai nak ne-
vezi tanítványait, testvéreivé tesz mindnyájunkat. Pál apostol ebben
látja a legfőbb érvet Isten szeretetének bizonyítására: „Amikor még
ellenségei voltunk, Fia halála által kiengesztelődött velünk az Isten.”

A karácsonyt a szeretet ünnepének nevezik, még gyűlölködéssel
teli világunkban is. Karácsonyra készülődve a címben jelzett négy
emberi viszonylat lehetőségeire, összefüggéseire keressük a választ,
mind egyéni életünkben, mind társadalmi szinten. Hogyan válhat
az ellenségből szövetséges, netán jó barát? Hogyan győzhető le az
idegenkedés az ismeretlen, tőlünk különböző másiktól? Milyen sze-
repe lehet mindkettőben a vendégül látásnak, az idegen, netán az
ellenség befogadásának? Kikkel, hogyan lehet eljutni a barátságig?
Hogyan győz heti le a szeretet kultúrája a sokféle idegenkedést és
ellenségeskedést?

Hová lesznek ellenségeink?
Közéletünk, társadalmi és személyes kapcsolatrendszereink szel-
lemi-erkölcsi oszlopait nagyobbrészt az ellenségek, idegenek, ven-
dégek, barátok és testvérek (a rokonok) csoportjai alkotják. Ezek
közül az első négyről készítettünk pillanatfelvételt — ám ezzel ha-
zánk egyik, talán legsúlyosabb látleletét tartjuk a kezünkben. A fo-
galmak rövid értelmezésére és élesítésére azonban szükségünk van.

Az ellenségem gyűlöl, következetesen rosszat tesz velem, rosszat
gondol és rosszat mond rólam. Folytonosan figyel, de csak hibái-
mat, bűneimet veszi észre, és támadható pontjaimat keresi.

Az ellenség funkciója a keresztény társadalmon és az egyházon
belül az, hogy előhívja a szeretet követeit. Ezért a megítélésében első-
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sorban arra kell figyelnünk, hogy miben van igaza, milyen jót tett,
hogyan tudunk javára valamit tenni — nem pedig azt (ahogy szo-
kás), hogy mi rosszat tett, miben hazudik, és hogyan lehet őt a tár-
sadalom sodorvonalából a partszélre lökni.

Természetesen nem várhatjuk, hogy viszonzásul legalább béküljön
meg velünk; ez az aszimmetria — a nagyszerű kivételek ellenére —
talán csak a messze jövőben fog jó termést hozni. Ám az idegenek, a
vendégeink, s talán néhányan az ellenségeink közül a keresztények
azonosítására ezt mondják majd: „Nézzétek, hogyan szeretik ellenségei-
ket!” Ha elképzelhető a társadalomban egy olyan vulkán-erejű szel-
lemi folyamat, mely épít és nem rombol, akkor éppen ez lesz az.

Életem során személyes ellenséggel sohasem találkoztam. Aki
tudatosan, következetesen rosszat tett nekem, az vagy kényszer-
nek, vagy egy téveszmének elkötelezettje volt — hatalomvágyának
rabszolgájaként, gyűlöletre nevelt emberként pedig egy hatalmas
gépezet vak fogaskereke volt csupán.

Az idegen közömbös velem szemben. Nemlétezőnek, esetleg zavaró
akadálynak tekint, de még gyűlöletére sem méltat.

Az emberek legnagyobb része számára a „mások” az idegenek
csoportjába tartoznak. Úgy véljük, hogy részarányuk még a hír-
közlés, az ismertterjesztés sokcsatornás dömpingje ellenére is egyre
növekszik. Ez az idegenség azonban — részünkről — nem annyira
ismerethiányból, tanulatlanságból, hanem az empatikus odafordu-
lás és a krisztusi szeretet mindenkinek kijáró hiányából származik.

Az idegenség mögött gyakran az előítéletek és az anonim gyű-
lölet mocsara lappang. Szinte elsődleges feladatunk, hogy — mie-
lőtt a mocsár gátja szétszakad — őszinte kíváncsisággal és érdek-
lődéssel kutassuk, tárjuk fel és értsük meg a számunkra még
ismeretlen rétegek, csoportok élethelyzetét, gondolkodási módját,
vágyaikat és törekvéseiket.

Az idegen „megszelídítése” néha emberfölötti feladat. „Idegen
voltam és befogadtatok” (Mt 25,35). Pedig az emberiség tovább-
élése és élhetőbb környezetének kialakítása jórészt azon múlik,
hogy az elidegenedés óceánját képesek leszünk-e a vendégség, a
barátság és a testvériség szigeteivel benépesíteni.

Az idegenekről tengernyi emléket őrzök. Igen sok, valóban érté-
kes embert fedeztem fel közöttük szellemi, értelmi, érzelmi és er-
kölcsi téren. A legtöbbjük ugyan nem lépett be vendégeim vagy ba-
rátaim sorába, de ezért — legtöbbször — csak befogadókészségem
szűkösségét (a szeretethiányt) okolhatom.

Találkozásunkat a vendéggel kölcsönös vagy egyoldalú érdek, érték,
kíváncsiság (Zakeus), rokonszenv (Lázár és testvérei), hála (Lévi, a
vámos) készíti elő. Lukács evangélista leírja, hogy Jézus kiket sze-
retne látni a követőinek vendégeként (Lk 14,12–14). A ma élő ke-
resztények fizikai, vagy akár szellemi vendégségein is olyanoké le-
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gyen az első hely, akik ma az egykori koldusok, bénák, sánták és
vakok sorsát örökölték. Tehát találjanak ott helyet azok is, akik a
magánytól, a kilátástalanságtól, az életük értelmetlenségétől szen-
vednek, és azok is, akik a mi normáinktól eltérően másképpen gon-
dolkodnak, viselkednek, hisznek vagy nem hisznek. (Jézus egyik
példabeszédében — Mt 22 — a házigazda a meghívottak helyett
vadidegeneket fogad vendégül!)

A vendég saját szemüvegén keresztül figyeli a „házigazdát”, fi-
gyeli sorsát, esetleg keresi a „szentélyét”, de tisztelettudóan elfo-
gadja határait. Ha jóakaratú, segít, amikor szükség van rá. Mégis
várja (néha elvárja), hogy egyszer — életében talán először vagy
utoljára — ő kerüljön a házigazda jobbjára, akár időlegesen is.
Ilyenkor a házigazdán van a sor, hogy döntsön: „Barátom, menj bel-
jebb”, a barátság szentélye felé. Ha ezt a pillanatot elmulasztja, az
emberiség egésze szenvedi kárát. Mert gyakori, hogy a vendég
Isten személyes küldötte: Isten vár bebocsátást általa.

A vendégfogadás egy teremtő pillanat alkalma is, ha döntően a
szeretet irányítja. Mert az idegenből személyessé válás nem pusz-
tán profán esemény. A személyes kapcsolat valamiképpen isteni
eredetű, és a teremtéshez hasonlítható. Teremtettként „teremteni”
pedig isteni erény.

A barátság — talán világszerte — kiveszőfélben lévő jelenség. Mert
félünk a szentélyektől.

Aki barátaim közé lépett, az átadta a szemüvegét és kicserélte az
enyémmel. Most már az ő szemüvegén (élettapasztalatán, kultúrá-
ját, sorsán, hitén) keresztül látom őt és a világot; ő pedig az én len-
csémen keresztül lát rá az én világomra. Közössé tettük kincseinket,
de hiányainkat és terheinket is. Közös lett a szentélyünk: az övéből
és az enyémből egy nagyobb épült.

A barátság, ha Istentől való, akkor kiterjed a barát minden lét-
helyzetére; visszavonhatatlan, erős, nem kötelességből fakadó és
nem válogatós.

Kevés baráttal fonódott össze az életem ilyen mélyen. Sokat ve-
szí tettem el közülük. Mégis bízom abban, hogy amikor majd a tit-
kon formálódó, közös és végleges Szentélyünk láthatóvá válik,
akkor — sok hívő, másként hívő és nem hívő barátommal együtt —
ők is ott lesznek velem.

Ezért, napjaink égő problémáit figyelembe véve, a fenti kapcsolati
rendszer síkján, néhány gondolatba tömörítjük a mai magyar ke-
reszténység (általunk legfontosabbaknak tartott) sürgető feladatait.

— A keresztény embereknek lehetnek ellenségei, de ő nem lehet ellensége
senkinek. (Ellenfele lehet.) „Hallottátok a parancsot… én pedig azt
mondom nektek: szeressétek ellenségeiteket…” (Mt 5,43–44).

— Főként azoknak kell ebben élenjárniuk, akikre a társadalom
értékkereső figyelme most leginkább irányul: egyházi és világi elöl-
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járók, publicisták, riporterek, művészek, tanárok, s nem utolsósor-
ban a politikusok.

— Tőlük várjuk a társadalmi közbeszéd — gyűlölettel, gőggel, ha-
talomvággyal, hiúsággal nagyon szennyezett — stílusának gyöke-
res, keresztény szellemű megújítását is.

— De nemcsak az ellenségeinknek, hanem senki másnak sem te-
szünk, nem kívánunk rosszat, s (megkülönböztetve az embert a tettei-
től, megnyilatkozásaitól) nem mondunk, sőt nem is gondolunk senkiről
rosszat. A megalapozott, vagy annak vélt állításainkat, kritikáinkat
azonban megfelelő körülmények között, őszintén és bátran ki kell
mondanunk.

— Napjainkban divatos és elterjedt a megszólás kultúrája. Helyébe
a megszólítás kultúráját kell meghonosítanunk, főképp az idegenek-
kel kapcsolatban — elsősorban azokkal, akiket a közvélemény na-
gyobb része legszívesebben kizárna a társadalomból.

— Korunk és nemzetünk lelki-szellemi járványa a személyes, ba-
ráti kapcsolatok pusztulása. Ezért a keresztény embereknek tömegmé-
retű „hadjáratot” kell indítaniuk a vendégfogadás és a barátság kultúrá-
jának újjáteremtésére érdekében, mert ezekből a szálakból alakul ki a
jövő társadalmának megtartó szövete.

Töredék a szeretetről és
az ellenségeskedésről
A legújabb kutatások szerint az ellenségkép — azaz valamiféle te-
hetetlen gyűlölet — eredendően az agyunkba van kódolva. Ezt a
te hetetlen gyűlöletet — amit egyszerre táplál a túlélés vágya és a fé-
 lelemből eredő frusztráció — manapság mindközönségesen rassziz -
musnak nevezzük. Így születünk tehát, ez a természetes állapotunk;
a kíváncsiság és az ártatlanság, az ösztönök, a félelmek, a gyűlölet.
Nem a szívünkben; az agyunkban. Ez fontos. Hogy nem a szí-
vünkben. A kutatások szerint kimutatható, hogy ha megpillantunk
egy sajátunkétól eltérő bőrszínt, azonnal bekapcsol a fejünkben egy
támadásra ingerlő reflex. Evolúciós maradvány, mondják, a család,
a törzsközösség védelme, az idegenektől való félelem. A rengeteg
dísz és arcfestés, később a ruhák és a páncélzatok mind ugyanezt a
célt szolgálták. Mesterséges bőrszín: mesterséges ellenségkép.
Teremtsünk ellenséget, hogy legyen mi ellen védekeznünk, mert a
védekezés összekovácsol minket. Nos, valahol itt, a fejünkbe kódolt
gyűlöletnél, érdemes újra végiggondolni az „ami természetes, az fel-
tétlenül jó” paradigmáját. Ha magunkba tekintünk, azt láthatjuk,
hogy természetes ösztöneink mind zsákutcák. A szexualitás, az ag-
resszió, a menekülés — ezek az alapok. De van még az öncsalás, az
önigazolás, a győzelem és — bármilyen alacsony vagy magas szin-
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