
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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kai igazságtevés, hanem tragikus döntés: a megszállottság állapo-
tának véglegesítése ördögi csapdaként. Tudjuk, voltak háborúk, go-
nosz cselekedetek a kereszt nevében, valójában gyalázatára. És
égtek máglyák kegyes szándékok ürügyén, amikor az ellenséget
erőszakkal igyekszik megfékezni, amikor a hatalom gyönyöre győz,
s nem a szeretet józansága, irgalma.

Keresztény hittel élőnek lehet-e ellensége, van-e módja vele
szemben ellenséges cselekedetre, gondolatra? Nagy kegyelme és
öröme életemnek, hogy néhány ellenségként megjelent társ bará-
tom lett. Segített ebben a jóakarat makacs jelenléte, a nézetkülönb-
ségeket lekicsinylő paródia, humor, nevetés, önirónia. De főleg a
megelőlegezett, a másikban is fölfedezendő jó meglepetése! A koc-
kázatot is vállaló ingyenes bizalom érlelhette meg a kölcsönös, nem
hivalkodó szeretet létrejöttét.

A kis budai vendéglőben, ahová feleségemmel delente gyakran
ellátogatunk, váratlan társat leltünk magunknak. Futó, napi talál-
kozás egy fiatal nővel, aki idegrendszeri betegségének groteszk tü-
neteit heves mozdulataival, gesztusaival hiába igyekszik elrejteni…
Köszönésünkre, mosolyunkra azonban örömmel, élénken reagál.
Mi is örülünk már, ha megpillantjuk őt, s ő is naponta keresi tekin-
tetünket. Még egyetlen szót sem váltottunk vele a köszönést kivéve.
Csak: viszontlátásra! Vagy: szia! Nem is kell beszélgetnünk. Így is
barátok vagyunk.

Egy szó emlékei életet jelentenek: örömet, együttérzést, a lélek-
járás mindenféle indulatát és evangéliumi víziókat is.

A heves lélegzetvétel!
Örök szélcsendje kuporog:
ablak áll a levegőben.
Más sem: bőrén a harangszó,
nem ő, nem a szétkergetett
sziklák: fekhelye világít.
Érte kiált s nekilódul
az elme: ahogy papírlap
a lángban hirtelen fölül.

Ellenségből testvér
Talán Esterházy Péter írt a rendszerváltás környékén arról, hogy
„nagy a tolongás a damaszkuszi úton”. Persze, értettük az iróniát:
sokan iparkodtak óemberüket úgymond levetve a győztes oldalára
kerülni anélkül, hogy bűnbánatuk hiteles lett volna. Valóban sok
Saulus bizonygatta magáról, hogy ő már ízig-vérig Paulus. Ők azok,
akiket az István, a királyban így jellemez Bródy: „Mindig a győztes
mellett álltunk…” Ám ha figyelmesen olvassuk az Újszövetséget, lát-
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