
hangzottak el ezek a szavak. A szeretet kérdése nem fér össze a ha-
talommal. Vagy ha igen, akkor a válaszadó oldalán. A hatalom ez-
úttal Péter kezében van, neki kell döntenie, hogy elfogad vagy el-
utasít. Ő mond itt ítéletet, s Jézus, mint ember, vágyik arra, hogy az
ember rettenetes idegensége feloldódjon a fölkínálható legerősebb
ismerősség, a szeretet kötelékében.

Ábrahám hite és Péter szeretete — ez az a két kapocs, amely az
erőt és a gyöngeséget, a hatalmat és a kiszolgáltatottságot, az Ide-
gent és az Ismerőst mindörökké összeforrasztja.

Ellenség — idegen
— vendég — barát
Az „ellenség — idegen — vendég — barát” egy egész „spektruma”
az emberi kapcsolatoknak a két véglettel: az ellenségességgel és a
barátsággal. Ami a „spektrum” belső „struktúráját” illeti, kérdés,
hogy az idegenből mikor és miért lesz ellenség, s mikor és miért in-
kább „szívesen látott” vendég. Másrészt hasonlóan merül fel a kér-
dés, hogy a vendég mikor és milyen körülmények között marad
meg idegennek, és mikor válik baráttá.

Ladányi Mihály korunk fogalmait és „eszményeit” figyelembe
véve írja egyik versében: „Vegyél meg mindent, vásárolj nyakra-
főre, / légy hitelképes, keress kezeseket, / ne maradj ki a piac örö-
meiből se, / szerezz, szerezz, szerezz.”

Amíg a szerzés, a hatalomra törekvés, a gőg mozgatja az embe-
reket és a társadalmat, remélhetünk-e pozitív irányú változást?
A hatalomféltés, javaink féltése szüli a gyanakvást, azt, hogy a
másik embert vagy társadalmat ellenségnek tekintsük. Ionesco
egyik drámájának kritikájában olvashatjuk: „…az Istentől elfordult,
az élet értelmét a vagyonszerzésben, az ostoba szórakozásokban ke-
reső emberek vitorla, gép, kormány nélküli hajóként sodródnak a
világtengeren” (Pósa Zoltán). Ezért mondta Jézus, hogy „szánom a
tömeget”. A történelmet és az emberi természetet ismerve akár
pesszimisták is lehetnénk.

Az emberben azonban van egy „másik törvény” is: a jóságra tö-
rekvés, az emberi élet mélyebb értelmének és céljának a keresése
túl az anyagi javak és a hatalom hajszolásán. Nemcsak az emberi
gonoszság, értelmetlenség és igazi emberhez méltó törekvések hi-
ányát tapasztaljuk napról napra, de az emberi szolidaritás, az ön-
zetlenség, a másokért való odaadás példáit is.

Aki Jézust követi, az megszabadul a görcsös szerzési kényszer-
től, a félelemtől, hogy elveszik tőle kis vagy nagy vagyonát, nyílttá
válik a világ és embertársai felé. Nem látja ellenségesnek a világot,
hiszen tudja, hogy az istenszeretőknek minden javára válik. A fél-
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tékeny szerzés helyett az adás, a mások felé fordulás válik élet elvé -
vé, és ennek az eszménynek legfelsőbb fokán akár életét is adja ba-
rátaiért, hiszen „nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki
életét adja barátaiért”.

Egy szó emlékei
Egy szó emlékei is életet jelenthetnek: barát, barátság mind-
örökké… Pilinszky János barátsága! És Mándy Iváné, Ottlik Gézáé.
Józan, felelős érzelem a barátság köteléke, s lehet derűs vagy két-
ségbeesett, lényege a jóakaratnak magától értetődő, oly természetes
dinamizmusa. Züllő távolságok leküzdésére való. Fodor András
írta Fülep Lajos és Colin Mason (az ifjú angol Bartók-kutató) rekvi -
em-versei egyikében a barátságról: „Gyanakvó vád ha megtapodta,
/ kapaszkodott a csillagokba, / sugara szárnya összefogta / a züllő
távolságokat.”

Családdá fogadni valakit, családja lenni valakinek: barátság. Má -
rai Sándor erős és komoly szolgálatnak véli. Vekerdi László pedig
éppen Fodor Andrást látta a barátkozás zsenijének, mondván:
ahogy barátságait ápolta, az munka volt. Legutóbb Cs. Varga István
erről írt sorait olvashattam baráti szívvel.

Magam barátja lehetek Petrovics Emil zeneszerzőnek, aki nyitott
szívvel járta végig a barátságok keresztútjait is. Mi a barát gyenge-
ségeire megértéssel, tehetsége gyümölcseire friss figyelemmel te-
kintettünk mindig. Néha hónapokig se hallunk egymásról, máskor
együtt dolgozunk kantáták születésén, és fél szavakból is jól értjük
egymást. Barátok vagyunk. Hasonló a helyzetem Baranyi Ferenc
költővel. Irodalmi estjeinken ugyan kibeszéltük már többször is,
hogy más és más a világnézetünk, versbeszédünk igencsak külön-
böző és különösen más a nézetünk a napi politika zaklatott dolga-
iról. Ő a hitetlenségben találja meg az ember szomorú méltóságát,
én a hit reményei által igyekszem fölfedezni a számomra csak tö-
redékesen megnyilvánuló igazat. Mi magyarázza hát barátságun-
kat? Az, hogy teljes szívvel bízunk a másikban, és szeretjük azt is
egymásban, amiben különbözünk.

Paul Claudel és Honegger oratóriuma (Johanna a máglyán) ezek-
kel a szavakkal zárul: senkinek nincs nagyobb szeretete annál, mint
aki életét adja barátaiért. A szeretet minden önérdeket, hiúságot
megvető megtestesülése: barátság. A vértanú életét adja barátaiért:
ez a szeretet legmagasabb foka. Szent cselekedet: az Istennek szánt
áldozat titka… Ellentéte is van, tapasztaljuk napjainkban. A terro-
rista a gyűlölet sötétségének áldozata. Áhítatot is érez, a pusztítás
mámorában igazolva érzi tettét. A kegyetlen öldöklést az eszközzé
degradált ember öngyilkossággal tetézi. Gyilkos és áldozat egy sze-
mélyben? A tettes önpusztítása nem enyhítő körülmény, nem eti-
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