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Változattöredékek
a barátságra
Barátom fölfedi egy tulajdonságomat. Nevet ad neki, egy-két rövid,
megközelítő mondattal jelöli meg, de a rögtönzött és odavetett fél,
negyed meghatározás azonnal rátapad tárgyára, és ezzel az illesz
kedésseI valójában nemcsak felszínre hozza, hanem meg is teremti.
Ámulok telitalálatán. Töviről hegyire ismernie kellett engem, azaz
látható, megnyilvánuló jelenlétemet ahhoz, hogy ezt a jelen nem
lévőt ilyen tévedhetetlen irányérzékkel megtalálja. Sót a "jelen nem
lévő" nem is egyetlen tulajdonság a többi között, hanem alapvonás,
eredendő, alkati diszpozíció, stigma vagy kiválasztottsági jel, min
denesetre életre szóló, és valamiféle befolyásolhatatlan erő. A szem
beötlő, az attitúdben közvetlenül megjelenő szokások, manifesztá
ciók ellenpontja: mély regiszterG, ostinato ellenszólam. Vagy in
kább - a zenei fogalomhoz, a ,,makacssághoz" hívebben - támo
gató szólam. Olyan énemre, lényemre figyelmeztetett barátom,
melyről nem tudtam, melyben nem bíztam, melyet nem is mertem
volna sajátomnak érezni, de attól az estétől fogva, melyen meg- és
fölszólította (mert van, és azért, hogy legyen), egy pillanatig sem
tudnék élni nélküle. És tudása nélkül.
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Legjobb, ha a barátság spontánul alakul és fejlődik ki, mint a
szerelem. Hogy ugyanúgy spontánul hagy-e alább, mint az utób
bi? - erről, valamint e szent, igaz és tökéletesen hamis összeha
sonlításról majd később... egy-két szót. A tulajdonságoknak olyan
egészét, amelytől a baráti tekintet még egész alatti, fölötti, azaz
egészen túli vonások és lényegek megismerésére indul, már eleve
csak valamilyen boldog, tanácstalan, szinte együgyű céltalanság
tárhatja föl. De mennyire kevés - különösen korunkban és váro
son - a céltalan kapcsolat! Még ritkább a figyelem, nem a valla
tó, a vizsgáztató, hanem az átadott figyelem . A figyelem, mely a
meglévőn túlit, az irányt, a kibontakozást is megsejti, -látja. Az a
- megint csak jórészt tudattalan - elhatározottság, mely azt
üzeni a másiknak: jó, most ilyen vagy, no de holnap még más
színképet is mutathatsz.
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Örökös antinómiák! De hiszen éppen arról ismerszik meg az
igazi barát, hogy társát hangtalanul is folyamatosságra, önmagá
hoz való hűségre inti. A személyiség konzisztenciáján és kontinu
itásán jóval erősebben őrködik, mint a szerelem, melyet inkább a
fordulatok, meglepetések táplálnak. Regénytörténetek épülnek ar
ra, hogyan hisznek egymásban barátok, majd hogyan csalódnak.
Ez a fajta csalódás egyébként fájdalmasabb és sajnos, megfelleb
bezhetetlenebb, mint akár a szülöé-gyermeké, akár a szerelmi
(szerető) társé. Az utóbbi kapcsolatokban ugyanis a biológiai, az
ösztöni kötöttség elnyomhatja az erkölcsi éberséget; az igazi ba
rátságnak viszont a moralitás a valódi közege. Kényes szerkeze
tek a barátságok. A mindenkori és kívánatos oldottság mélyén,
"hátában" örökös készenlét, figyelmeztetés rejlik: maradj ilyen!
Többnyire azonban nem maradunk ilyenek: olyanok leszünk, vagy
legalábbis másmilyenek. Ha csak az egyik fél mozdul ki helyéből,

a másik ezt valahogy kénytelen tudomására hozni; ha mindketten
(végül is ez a leggyakoribb), akkor elkezd lazulni a kapcsolat. De
nehéz órák várnak arra, aki alatta maradt a közös, kettős követel
ményrendszernek: ha belátja, megérti, mi történt, hogy a másik
nak már örökre igaza lesz vele szemben, még ha nem él is vissza
igazával, akkor jóvátehetetlen veszteséggel (és önváddal) vias
kodhat. Nessus inge tapad az emberre, egy átfogó emlék: olyan
nak látott valaki, amilyen legjobb képességeim és legtisztább er
kölcsiségem szerint voltam, tehát egységnek; és már tudomásul is
vette, hogy egy-két alkatrészem kihullott, tartószerkezetem meg
lazult. De hiszen azt úgy nem lehetett, az nem maradhattam az!
- kiáltanánk föl, szembefordulva a másikban önmagunkkal,
mint Karinthy feln6tt embere. Az eredmény azonban kikezdhetet
len valóság: csillagórámon túl vagyok, a másik ezt folyamatában
látta, észrevette.

A barátság időnkénti vigasza: néhány alkotóelem kieshet, áthe
lyezödhet, az egész (az alak, a Gestait) azért még érintetlen. Néha
csupán én hiszem azt, hogy az egésznek vége, barátom viszont
emlékszik is rám, meg mostani készségeimből jövőmre is követ
keztetni tud. Kiejt egy mondatot, amelytől jobban leszek.

5 mindeközben ügyelni arra - de nem túlságosan éberen,
szántszándékkal -, hogy ne legyünk bírái egymásnak! se bírái,
se oktatói. Lehet, sőt valószínű, sőt üdvös, hogy jó néhányszor
már előre tudjuk, barátunk egyik-másik vallomása, elbeszélése
közben mikor kezd el halmozni bizonyos módosítószókat, mikor
idézi majd kedvenc mondatát egy drámai költeményből. mikor
nyúl kényszeresen, időnyerés céljából az asztalon levő pohárhoz,

64



mikor simítja hátra haját a jobb füléről. Nagy a kísértés ilyenkor,
hogy bölcsebbnek higgyük magunkat nála; pedig csak tanúk,
megfigyelők vagyunk. Csak a pozíciónk helyez föléje, kívüle.
Ilyenkor csodálatos kettős könyvelés, kétszínű-ség, két szín alatti
ság folyhat le: orvosnak kell lennünk és betegtársnak, csalhatatlan
értelmezőnek és megátalkodott cinkosnak bajában. Magunkról
megfeledkezve. Csakhogy közben persze teljes magunk, egész
múltunk mozgásban és mozgósítva van: csak épp nem rólunk
van szó. Az ilyesmi megtörténhet kétszer, háromszor, tízszer idő

közönként vagy egymás után; hiszen a jó barát sokszor termé
szetesnek érzi, hogy a másik szemérmetlenül használja. Állandóan
nem szabad így történnie: az már valami más. Akkor már nem a
helyzet, a baj, a krízis követeli meg az egyoldalúságot - mind
kettőjüktől,hanem valamelyik fél - a másiktól: ebbe azután szé
pen bele is szokik. Az ilyen csomót oldani kell.

Akadnak olyan barátságok, melyekben az egyik fél, a kezdeti
kölcsönösség után, már inkább megrögzötten csak hallgatja és csak
eligazítja a másikat - mintegy fedezékból beszél. Hans-Georg
Gadamer ezt - az ilyesmit - úgy jellemzi, hogy az illető "kiref
lektálja magát" a kapcsolatból. A valódi, mindkét felet gyarapító
férfi-nő kapcsolatot is lehetetlenné teszi ez a fajta rangkülönbség.
Ilyenkor nem párbeszéd folyik, nem a pár beszél, hanem csak az
egyik beszél, a másik tud. Rövidebb-hosszabb ideig segíthet, erőt

adhat ez az aszimmetrikus kapcsolati modell, különösen akkor és
addig, amikor és ameddig az egyik fél fiatalabb, kiforratlanabb,
önmagát illetően is tájékozatlanabb a másiknál. Ilyenkor talán
még zavarná is az övéhez fogható megnyílás a másik oldalról, hi
szen aláásná példa- és mintakereső bizalmát. Ez a tekintélybe ve
tett bizalom persze inkább a mesternek szól, mint a barátnak. Az
zal egyidejűleg, hogy az éretlenebb fél kezd kiépülni, magára ta
lálni, egyre kívánesibbá válik társa szavaira, vallomásaíra, törté
netére: a modell azonban már kialakult, rögzült, nem valószínű,

hogy megfordítható vagy akár csak kiegyenlíthető. Sajnos, ebben
a "rögzülésben" a barátság sem különb a szerelemnél. Nem sza
badul meg az emberi (csak és túlságosan is emberi!) kapcsolatok
eredendő bűnétől, terhétől: attól, hogy a későbbségi hatás érvé
nyes, a legutóbb kialakult normák törlik a korábbiakat, és rögzül
ni óhajtanak, illetőleg a folyamatok egyirányúak. Ha a testi és lelki
bizalom egy bizonyos fokára elért egy férfi és egy nő, akkor már
ez a fok a mérce, ez unszol fölfelé; ha már hazudtak egymásnak,
megvontak valamit (fontosat!) egymástól, ez az újabb állomás
utasít vissza, hátrafelé. Az egyik fél fölényére és a másik köz
lékenységére berendezkedett barátságot sem igen lehet visszave
zetni a kezdetkor meglévő kölcsönösségbe. Ember és embertárs
kapcsolatának sohasem lehet olyan szabad levegője, olyan jövő

menő forgalma, mint a léleké az egyetemes lélekkel. Folyton csak
tartunk valahol.
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Lehet persze deklarálni is a kölcsönösséget. biztatni a másikat,
hívjon csak fel minket bármikor, akárhányszor, néha még tessék
lássék meg is nyílni neki. Ha azonban egyidejűleg tekintélyünket
ápoljuk, s a baráttal való kommunikációban és egyáltalán: kap
csolattartásban ugyanazt a gögöt, büszkeséget, kiválasztottság-tu
datot érvényesítjük, mint másokkal, például a pályatársakkal
szemben, akkor barátunk nem tud mit kezdeni a szóbeli nyilat
kozatokkal, a nagylelkű, széles mozdulatokkal kijelölt mozgástér
rel. Valószínű, hogy a magaféltő sértődési hajlam amúgy sem
használ két testvérlélek társalkodásának. Ha az egyik fél már túl
ságosan is "valaki", netán vezéregyéniség, szellemi és erkölcsi
igazságosztó, akinek nagyon is lesik a szavát, akiért nagyon is ra
jonganak, esetleg egyre kevésbé lesz képes és hajlandó egyenlő 
vagyis rangon aluli - beszélgetésbe bonyolódni. Csak hasonló te
kintélyszemélyekkel értik már meg egymást. Ezeket az elvbarátsá
gokat azonban már inkább a közös nézetrendszer és társadalmi
kontextuális elhelyezkedés, pozícióvállalás tartja össze: intellektu
ális szövetségekké válnak. Unos-untalan emlegetjük azt is, ho
gyan állítottak szembe egymással volt barátokat a közelmúltban
megszerzett szabadságból óhatatlanul fakadó pártharcok, érdek
összeütközések. Kevesebbet hallunk arról, mennyire betokosod
hatnak, szűk járatba szorulhatnak barátságok a politikai, ideoló
giai egyetértés jegyében is. Vállalt, tudatos (és szorongató) véd
és dacszövetségek keletkeznek. Holott a barátságban mintha vol
na valami kezdetleges, mégis-ösztöni, temperamentumbeli, rög
tönzött, műveltséggel és akár kivívott pozícióval sem törődő...
nemtörődömség, hányavetiség.

Hogy korunk (mióta is tart és meddig?) ádáz ellensége a barát
ságnak, az napnál világosabb. Mindennek ellensége, aminek az
idő, az oldottság és a haszonnélküliség az éltető eleme. A most
mindenen uralkodó teljesítményelv az egyéni élet ökonomikus
megszervezését kényszeríti ki: a férfi-nő kapcsolatról és a család
ról való gondoskodást Gól tudjuk, ez a két szféra is oxigénhiány
ban szenved), valamint a hivatásbeli, a szakmai követelmény
rendszer állandó teljesítését. Mindez már bőségesen kitölti a na
pot, hetet, hónapot és az évet, A rendszeres vagy rendszertelen,
de lehetőleg hosszú-hosszú baráti beszélgetéseket ez a célszerű

gépezet működés közben kiveti magából. Az intézményi, szerve
zeti, a közös munkában hierarchikusan osztozó résztvevők baráti
együttműködésükellenére sem okvetlenül barátok.

ili.
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De hát akkor kik a barátok? Csak Akhilleusz és Patroklosz,
csak Medve Gábor és Both Benedek?

*
A barátságban éppúgy nélkülözhetetlen az énieltárás bátorsága

és következetessége, mint a szerelemben. Ehhez megint csak idő

is kell, fokozatosság. Nagyon is érthető, ha valakiből egyszer ki
tör a bizalom, és benső titkok özönét lávázza a másikra. Csak
meg ne bánja utóbb! Mert akkor magára is megharagszik, de a
hanyatt-homlok beavatott másik félre még inkább. Egyszer volt
Budán kutyavásár. Ezentúl már csak köszön neki, és hogylétéről

érdeklődik.

Mennyi összehasonlítás a szerelemmel! Persze, Platón még el
sem választotta a kettőt, illetőleg a szerelem (szeretet) termé
szetrajzát a (férfi)barátság jelenségében írta le. Érvényes-e ez az
azonosítás, egynemíiség? Részben bizonyosan igen. Hogy az in
tenzív barátságnak serdülő- és ifjúkorban vannak homoerotikus
együtthatói, arról számos irodalmi műből is értesülhetünk. Ezek
tompítottan, szublimáltan bizonyára később is megmaradnak.
Végtére is egészek vagyunk, barátunk gondolkodásmódja mellé a
fizimiskáját is elfogadjuk, látni szeretjük. És ahogyan nincs "tisz
ta" szerelern. éppúgy nincs ideális csak-barátság sem. Az tudvale
vő, hogy a barátság azért - ha már megvan - tartósabb és biz
tosabb állapot, mint a szerelem, mely csupa szenvedély, nyug
talanság, célratörés - majd célja elérésével, a kapcsolat megsza
bályozásával, szerenesés esetben, maga is valamiféle barátsággá
válik. Ez persze, önmagához mérten, valamiféle csökkenés. Amíg
szenvedély, teljes kizárólagosságra, vegytiszta választásra tör 
nem úgy, mint a barátság -, és ennek nemegyszer éppen a baráti
kapcsolatok isszák meg a levét. A nagy barátságoknak az a cso
dálatos és laposan természetes velejárójuk, hogy az időközök, a
szünetek mit sem számítanak, tehát tudunk egymásról, és egy-két
év múlva ugyanott folytathatjuk, ahol abbahagytuk; a szerelem
ben mindenesetre már inkább csodálatos, semmiképp sem termé
szetes.

De félő, hogy lassan már csak bűvészkedünk a szavakkal. A
szeretet (más nyelvekben és amaz alapszöveg alapnyelvében is)
egyetlen fogalom - sőt valóság. Változatai között téblábolunk,
tükröződéseire meresztgetiűk a szemünket. Lehet, hogy legmé
lyebb valóját mégis a barátság sejteti meg velünk, ha megélni
nem tudunk is belőle. Bizonyosfajta barátság - az, amely lehető

vé teszi, hogy két személy vágy nélkül is összetartozzon, elismé
telt szavak nélkül is örökre értse egymást, találkozás és testi óhaj
tás nélkül is összeérjen.
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