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Szent Ágoston
abarátságról

A barátságról
Az ó- és Újszövetségi Szentírás örök témája Isten és ember, illetve az
emberek egymás közötti kapcsolata. Ez utóbbihoz tartozik a barát
ság problémaköre is: mi az igazi barát ismertetőjegye,mit jelent két
ember számára és milyen veszélyeknek van kitéve a barátság... Két
mondat a Bölcsesség-irodalom egyik könyvébó1:"A hűséges barát erős
támaszod, vagyont talál, aki ilyen barátra tesz szert. A hű barátnak egy
szerűen nincsen ára - nincsen, ami vele értékben felérne." Ezzel kap
csolatban bevillan egy latin közmondás is - magyarul alig vissza
adható szójátékkal: "Amicus cognoscitur amore, more, ore" - az
igazi barátról szeretete, érzülete és szavai tesznek tanúságot.

Mindez persze elmondható az igazi szerelemről is, amelynek
ezernyi költői-irodalmitanúságát nem kell idézni. Elmondható a
személyessé vált mester-tanítvány viszonyról is. Eckermarin sze
mélyes titkárként szolgált Goethe mellett, a Mesterrel folytatott be
szélgetéseiről följegyezéseket készített. Olvasói előtt feltárta Goe
théhez fűződő személyes kapcsolatát: "Boldog voltam, hogymeginta
közelében lehettem, hogybeszélni hallottam őt, s éreztem, hogyegész lelkem
hozzáközeledett. Ezt mondtam magamnak: Ha nem birtoklok mást, csak
téged, ésezt maradandóan, akkor minden másfeleslegessé válik."

A barátság világában azonban más erők is érvényesülnek. Szent
Ágoston VallomásaIban egy fiatalkori jó barátról beszél, akit korán
elveszített. Beszámolójában a barátság minden lényeges eleme meg
található. "Azokban az esztendó1cben, amikor szülővárosomban tanítani
kezdtem, közös tanulmányok révén egy igen kedves barátot találtam. Kor
társam volt,mindketten fiatalok voltunk.Velem növekedett mint gyermek,
együtt jártunkiskolába ésegyütt játszottunk. Végtelenül édes voltnekünk
ez a barátság, hasonló tanulmányok lángja hevítette... Az én lelkem nél
külenem tudott meglenni."

A barát váratlan halála után nem restellte, hogy nyíltan megvallja
a veszteség feletti gondolatait, érzéseit: "Mély fájdalom sötétítette el
szívemet. Amire csak ránéztem, halál volt. Szülőföldem gyötrelem volt,
atyámháza boldogtalanság. És minden,amit velemegosztottam, nélküle
iszonyúkínnáváltozott. Mindenfelé őt kereste szemem - ésőnemjelent
meg.Mindentől elfordultam, mertnemhozta elibém őt, s nem mondhatta
senki,hogy'itt kelljönnie',vagy 'íme itt van', mint életében, amikor távol
volt.Önmagam számára nagykérdéssé váltam, s faggattam lelkemet, miért
olyanszomorú:"

Mi tehát a barátság lényege? A jó barát közelében a közömbös vi
lágba vetett "én" -böl eltávozik az egyedüllét kínzó élménye. A ba
rát több, mint munkatárs, vagy bajtárs, de más, mint egy élettárs.
Nem annyira a közös munka, a közös meggyőződés,a bajban való
segítőkészség jellemzi, egészen más, mint ahogya férfit a nő és a
nőt a férfi egzisztenciális, testi-lelki mivoltában kiegészíti. A barát-
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ságban a vágy "témája" nem az egyesülés, hanem a kettősség meg
őrzése mellett az egymáshoz-tartozás tudata. Az én nem veszíti el
önmagát, de szinte megkettőződik, a sokszor nagyon fájdalmas, na
gyon gyötrő én-tudat, én-átélés beleépül az " Én" és a "Te" sajátos
összetartozásának örömébe.

Kölcsönös gazdagodás Ennek az örömnek egyik lényeges alkotóeleme az önmagunk és
egymás megismerésében történő gazdagodás, egyúttal gazdagítás.
A lélek titkait nem könnyű felfedni, önmagunkat nem könnyűmeg
mutatni. Az 'ismerősök' általában felületi ismerősök, komolyan nem
vesznek részt életünkben. A jó barát teljesebb önismeret megszer
zéséhez segíthet - például bátorítani tud, ha a külvilág félreismer,
de leleplezésével az igazsághoz vezet, ha érdemtelenül dicsérnek
bennünket. S mindezt a barátság lényege szerint, nem jutalomért,
nem önérdekből,hanem önzetlenül: ő is boldog, ha én boldog va
gyok, engem is boldogít az ő boldogsága, tehernek érzem az ő ter
heit . Ahogy erről az ószövetségi bibliának egyik szép barátság-tör
ténetében olvassuk: "Történt, hogy Jonatán lelkébenfelébredtavonzalom
Dávid lelke iránt. Jonatán úgy megszerette Dávidot, mint saját magát"
- viszonzásul megkapta a minden felt ételtől mentes ragaszkodást.

Ezt az egészen m ély emberi értékvilágot - mint az eddigi idé
zetek is jelezhették - kevésbé a lélektani vagy filozófiai elemzé
sek, inkább személyes vallomások világítják át. Önvallomásszerű
Jézus szava is: "Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét
adja barátaiért."
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Leonardo da Vinci: Az utolsóvacsora (részlet)
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