
árulják el, tagadják meg barátként szeretett vendégei, a tanítványai.
Aki életre döntő pillanatában, mégis értük, sőt ellenségeiért imád-
kozott, egy közösségbe vonva ezzel azokat, akik egymásra idegen-
ként, ellenségként vagy barátként néztek. És aki nem tőlük várta
ehhez a közösséghez a megértést, hanem maga áldozta fel magát.

Hogy is nézünk mi a másik emberre?

Ellenség — idegen
— vendég — barát
Bárhogy csigázom emlékezetemet, nem jelennek meg ellenségeim.
Szerencsém volt — van, nincsenek. Vannak, akik — csúnya szóval
— utáltak. Ők sem sokan, abban az időben, amikor az Új Ember fő-
szerkesztőjeként ténykedtem. Katolikus lapnál!…

Voltak rosszakaróim. Vidéki tanárként ketten sem nézték jó szem-
mel, amit és ahogy tettem, de a Jóisten megvédett, nem tudtak ár-
tani. Voltak a Petőfi Irodalmi Múzeumban is. Annyit értek el, hogy az
épület távoli sarkába száműztek. Jól éreztem ott magam Parancs
János barátom társaságában. Volt, aki jelentett rólam az Irodalomtu-
dományi Intézetben. Nem ért bántódás, Bodnár György — Gyurika
— szeretettel védelmezett. Azóta csak kellemes emlékeim vannak.

Az idegen fogalmával nem tudok mit kezdeni. Az idegenkedésé-
vel inkább. Idegenkedem ettől a gyűlölködő világtól és a ferdítéseitől,
hazugságaitól. Idegenkedem sok médium hangnemétől. Idegenkedem
a liberalizmusnak nevezett hamisságok özönétől. Idegenkedem attól,
ahogy elbántak a betegekkel. Ahogy megalázzák a pedagógusokat.
Ahogy napról napra szembesülnöm kell kisebb-nagyobb panamákkal,
tolvajlásokkal. Ezek és még más egyebek is idegenek tőlem.

Idegen emberek? Persze, aki elmegy mellettem az utcán, arra
talán azt lehet mondani: idegen. De ez sem pontos így.

Voltak évek, amikor tisztességesen tudtam járni, s az én felada-
tom (is) volt a bevásárlás. A teli szatyrokkal a téren jöttem keresz-
tül. Ha nehezek voltak, leültem szuszogni egy padra. Egyszer idő-
sebb hölgy telepedett mellém. „Idegen”, sosem láttam korábban.
Neki is a szatyrok súlya okozott problémát.

Ültünk némán. Egyszer csak megszólalt:
— Vasárnap jönnek az unokáim. Ki kell tennem magamért.
Hümmögtem valamit.
— Húsleves, rántott hús, püré — ez lesz a menü. Talán össze-

ütök lekváros kiflit is. Azt nagyon szeretik.
Több szó nem esett. Néztük a hintázó gyerekeket és az aggodal-

mas mamákat.
Egy idő után fölállt, nekifohászkodott a szatyroknak és elindult.

Még visszaszólt: — Jól elbeszélgettünk. Többé nem láttam, de
sosem érzem idegennek.

RÓNAY LÁSZLÓ

Irodalomtörténész

939

Eleje:Layout 1  2010.11.17.  10:54  Page 939    (Black plate)



Lehet, hogy tévedek, de úgy hiszem, az idegen felebarátom lesz
abban a pillanatban, amikor valamiképpen kapcsolatba kerülünk.
„Szeresd felebarátodat!” — olvassuk az Evangéliumban. Ezt persze
könnyebb megvalósítani, mint amit Jézus az ellenség szeretetéről ta-
nított: hogy szeressük őket, tegyünk jót velük, imádkozzunk az ül-
dözőinkért, ez a tökéletesség útja. Bevallom, ennek az útnak a le-
geslegelején botladozom. Amint mondtam, nem tudok ellenségeimről,
de rosszakaróim, utálóim nem keltenek bennem olyan érzületet, hogy
szeretni tudnám őket. Bizonyára sok emelkedett evangéliumi lélek
képes erre, én szégyenszemre nem. Nincs bennem harag, nem aka-
rok revansot venni, kezet nyújtok, de a szeretet hiányzik belőlem. Jé-
zus többek között azzal (is) felülmúl bennünket, hogy a keresztfán
azért könyörgött, hogy az Atya legyen irgalmas ellenségeivel, akik
nincsenek tisztában tettük súlyával, végzetes kimenetelével. Az el -
ső keresztények bizonyára úgy cselekedtek, amint meghagyta nekik,
imádkoztak ellenségeikért is, azóta azonban megváltozott a világ, s
a magukat keresztényeknek vallók is beletévednek az ellenség-gyű-
lölet útvesztőjébe, sajnos gyakran a szentbeszédekben is, mintegy meg-
cáfolva a szó előtagjának jelentését, vagy abban a meggyőződésben,
hogy a sacert második értelmében kell értelmezniük. II. János Pál meg-
bocsátott ellenségének Ali Agcának, aki merényletet követett el ellene.
Gyönyörű példa lehetne… Szégyenkezve el-elolvasom a Stella Ma-
ris alapítvány Csomóbogozó Szűzanyához intézett imádságát:

Te ki tudod oldozni
az emberi lét gubancait és csomóit,

A csomókat, melyeket a tudatlanság, a betegség,
a komplexusok, a be nem hegedt gyermekkori sebek,

a konfliktusok, a neheztelés, a bűntudat,
a saját magunk és mások tévedései,
a meg nem értés, a tehetetlenség és

az emberi gonoszság okoztak.

Amire saját elhatározásom és erőm nem tesz lehetővé, azt égi se-
gítséggel el lehet érni. Talán ezzel a kiesdett támogatással szívünk-
ben ellenkezőjévé fordulhat az emberi gonoszság.

Évekkel ezelőtt a kolozsvári Korunk szerkesztője kérdést inté-
zett száz magyar íróhoz és irodalomtörténészhez, nevezzék meg tíz
legkedvesebb magyar versüket. Az első helyen elsöprő fölénnyel
Kosztolányi Dezső Hajnali részegsége végzett. A csillagokkal kivarrt
égre tekintő költő döbbenettel ébred rá, hogy az égben minden este
bál van, amelyet az ég Glóriása rendez, s a bál végén a vendégek a
Tejúton haladnak otthonukba. A költő ekkor döbben rá, hogy mi-
közben itt lent botladozott, egy ismeretlen úr vendége volt.

Alighanem ez a vendégség legfontosabb értelme. Vendégként
élünk a létben, s arra kell leginkább ügyelnünk, hogy eleget téve a
hívásnak ünneplő ruhát öltsünk. Akinek pedig nincs — manapság
előfordul — tisztán, rendezetten érkezzék. Ne törekedjünk az asz-
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talfő felé, inkább maradjunk hátrébb, így növekszik a becsületünk.
Előbb-utóbb följebb kerülünk.

Apám mesélte: amikor Babits Mihály hívására először mert lete-
lepedni a Nyugat asztalánál, a legutolsó székre is csak fél fenékkel
mert leülni. Új vendég volt, majd otthonára talált. A hozzánk ér-
kező vendégeket is úgy illik fogadnunk, hogy otthonosan érezzék
magukat. Nincs kellemetlenebb, mint idegenként vendégeskedni,
feloldódásra, párbeszédre képtelenül.

Innen egyetlen lépés a barátság. Életünk nagy adománya, hogy ba-
rátaink vannak, szert tehetünk barátokra. Tapasztalatom szerint a fi-
atalon kötött barátságok a legtartósabbak. Legrégibb barátomat több
mint hatvan éve ismerem, sajnos ritkán találkozunk, Brüsszel ben él.
Lacit ismertem meg másodszor — éppen hatvan esztendeje. Csak a té-
máink változtak, nem gombfociról, hanem unokáinkról beszélgetünk.

Igaz barátságok köttetnek az iskolákban is. Az élet, sajnos, szét-
szórt bennünket, a „doki” és a zseniális Tóni, az igazi keresztény-
demokrata, föntről figyelnek bennünket Tamással. De ha kettesben
vagyunk, mintha négyen lennénk.

Két-háromhavonta ülünk össze, Juhász Ferencék, Pomogáts Bé -
lá ék, Kenyeres Zoliék, Szabó Pistáék és Editke sajnos egyedül, hi-
szen Gyurika is föntről figyelmez minket. Sokszor eltűnődöm: mi
a titka, hogy egyetlen hangos szó sem esik közöttünk. Igaz, egyre
hangosabbak vagyunk, kezdünk süketülni. A titok egyik nyitja nyil-
ván az, hogy sosem politizálunk. A politika megront. Ezt nem én
találtam ki, hanem Prohászka Ottokár, aki egész határozottan je-
lentette ki: nem kell politika! Legalábbis az a politika. A másik: sze-
retjük egymást, hisz csak így érdemes együtt lenni. Jézus meghívta
a barátait, költsék el együtt az utolsó vacsorát. Volt köztük egy, aki
elárulta. Közöttünk nincs. Ezért maradunk barátok, amíg megada-
tik élnünk.

Vendég – barátság
A megtisztelő felkérés az alábbi kis írásra az ókori vendégbarátság
intézményére utal. Ezért mi is ezzel kezdjük, nem a teljesség igé-
nyével az áttekintést arról, hogy mit tanulhatunk a Héber Biblia ta-
nításaiból a barátra, a barátságra vonatkozóan.

A héber réá – barát szó, különféle nyelvtani alakokban, a kezeink-
ben lévő Even–Sosán-féle konkordancia szerint 187 mondatban fordul
elő a Szentírásban. Ez a tény már önmagában is bemutatja, hogy a ba-
rát, a barátság fogalma milyen nagy fontosságú a Héber Biblia világában.

Maga a vendégbarátság már a Teremtés Könyvének első fejeze-
teiben is olvasható, az egyébként rosszhírű Szodomával kapcsolat-
ban. Ott is gyakorolták ezt. A ház gazdájának falai közé érkezettek
a gazda legteljesebb védelmét élvezték.

SCHWEITZER JÓZSEF

Ny. országos főrabbi
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