
Ellenség; idegen; vendég;
barát
Az idegent nem ismerjük; az ellenséget gyűlöljük; a vendéget befo-
gadjuk; a baráttal megosztjuk az életünket. — Így lehetne vázolni a
négy kifejezés köznapi tartalmát. Mindegyik bővíthető. Az idegen
nemcsak ismeretlen, hanem kerülendő; az idegen veszély. Az ellen-
ség olyan idegen, akinek idegensége fenyegető. Az ellenségről tud-
juk, hogy az ellenségünk. Tőlünk függ, hogy felvesszük-e vele a har-
cot. Az ellenség már mindig is ellenünk van és mindig is legyőzni
akar minket; a mi szabadságunk azonban megmarad. A vendég e
szabadság gesztusának eredménye, hiszen vendég csak az lehet, akit
ténylegesen vagy elvileg meghívunk magunkhoz. A hívatlan vendég
— nem vendég. A valódi vendég tiszteletünk célpontja; örömmel lát-
juk. A vendég nincs állandóan jelen; akkor vendég, ha tartózkodása
átmeneti. Távozik, és mi ismét szabadok vagyunk. E szabadság adja
a lehetőségét a barátságnak, ami soha nem következik be merőben
akaratból: mint a szerelmet, a barátságot sem lehet kikényszeríteni.
A barátság szabadon megvalósuló kapcsolat két személy között, akik
mindegyike szabad személy. Barátság nem alapulhat alárendeltsé-
gen; a barátságban egyenlőség valósul meg; életközösség.

Egykor megjelent egy tanítás, amely a fentiekkel szemben az el-
lenség szeretetét hirdette; az idegen gondozását. Mindezt a vendég
és a barát ősi felfogásainak átalakításával érte el, mivel e tanítás sze-
rint az ellenség is barát és az idegen is vendég. Mindebben a közös-
ség valósága tárul fel: mindannyian együvé tartozunk, beletartozunk
Isten oikonómiájába. Meg lehet tagadni ezt a közösséget, ki lehet
lépni belőle, de eredetünk és végcélunk mégis benne van. A végső
barátság társasság, hiszen az ember nemcsak Isten képmása, barátja,
hanem társa: élet- és munkatársa mindenek bevégzésében. Ez a tár-
sasság nem törli el, mégis áthidalja a teremtett és a teremtő szakadé-
kát abban a kapcsolatban, amelynek értelme a boldogító látásban
válik világossá. E társasság alapján lehet minden idegen vendég és
minden ellenség barát, hiszen mindent felülmúl a végső oikonómia
valósága, „ég és föld újraegyesítése a Krisztusban”.

Ha körülnézünk a világban, két erőteljes mozgást látunk. Az egyik
különbségeket hoz létre ember és Isten, ember és ember, kultú ra és
kultúra között. A fájdalmas szakadás ellentétet teremt szegények
és gazdagok, idegenek és barátok között. Folytonosan újraalkotja a
közönyt, ellenséget vetít elénk, hogy arra hivatkozva még élesebb
különbséget tarthasson fenn. Ez a szakadék tátong a mélyszegénység
és a luxus városnegyedei között Dél-Amerikában; ezt látjuk a feketék
és fehérek közt az Egyesült Államok egyes városrészeiben; ebbe a
különbségbe ütközünk az iszlám országok közösségében. S nem
utolsósorban, két évtizeddel a rendszerváltás után ma is ehhez ha-
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sonló különbség jelentkezik az Unió régi országai és az újabbak kö-
zött, akik ma is inkább idegenek, mintsem barátok. Nehéz megmon-
dani, mi az eredete ennek a szakadékosságnak. Talán nem járunk
messze a valóságtól, ha arra gondolunk, hogy a közösség megtaga-
dásának a gyökere nem csupán egyes történeti eseményekben kere-
sendő, hanem annak a társasságnak az elvetésében, amely a végső
összetartozás oikonómiájának a lénye ge. Az emberiség szembefor-
dult ezzel az oikonómiával, s ezzel megindult a testvér harca a test-
vér ellen, az alávetés módszertanának kifinomodása, vállalása egy
önvesztő ideológiának, amely az erősebb jogait hirdeti a gyengébbel
szemben — történelemben, természetben, társadalomban. Ez az el-
vakultság ma tudományos eredménynek tekinti önmagát, de nem
számol az efféle tudományosság illúziójával. S talán soha nem szen-
vedett súlyosabb sebet ez az oikonómia, mint annak a népnek a tra-
gédiájában, amelynek választottsága a közösség magasabb szintre
emelése lett volna egy olyan életkörben, amely befogadja a szegényt
és a gazdagot, a vendéget és az idegent, a barátot és az ellenséget.
Mint Józsefet testvérei, úgy árulták el ezt a népet azok, akik tudtak a
kiválasztottságról; szinte az egész emberiség cinkossága kellett
ahhoz, hogy a legmélyebb szakadékba taszítsák.

A másik mozgás kevésbé szembeötlő. Híján van az élességnek,
kegyetlenségnek, amely a közösség örve alatt egyre nagyobb kü-
lönbségeket szilárdít meg, reménytelenséggel, cinizmussal hatva át
nemzedékek életét. Hiányzik belőle a gazdagok dölyfe és a sikere-
sek önbizalma. Viszont benne él a bizalom, amelyet a régi tanítás jó
híréből merít. Noha ez a tanítás ma elhalványulni látszik, e másféle
mozgás hordozói mégsem adják fel annak reménységét, hogy a
rájuk bízott közösség, a társasság a legnagyobb átalakulásokon ke-
resztül beteljesedése felé halad. Ebben a mozgásban, érthetetlenül
és mégis érthetően, a tagadás és az árulás is helyet kapnak, aho-
gyan a házasságtörő asszony bűne is szerephez jut végső megtéré-
sében. E mozgás hordozói nem gyűlölnek, nem tagadnak meg, nem
idegenednek el. Ha rajtuk áll, nem engedik el a másik kezét; a kö-
zösséget vallják, amelybe mindannyian beletartozunk, legyen szó
árvák gondozásáról, táplálásáról, elidegenedettek visszahívásáról.
Ők azok, akik átkelnek a szakadékon és kezet nyújtanak az ellen-
ségnek; akik annak ellenére kitartanak ebben, hogy a másik oldal-
ról újra meg újra elvetést kapnak jutalmul.

Mivel a valóság változás, szavaink jelentése is változik. Mivel a va-
lóság változás, felismerhető a történet, amelyen keresztülmegyünk.
Az idegen, az ellenség, a vendég és a barát fogalmai már korábban is
új fénybe kerültek a társasság oikonómiájában, de még nagyobb az a
változás, amelyben jelenleg részesek vagyunk. Ez a változás talán vá-
zolható (megkíséreltem ezt a Vallásbölcselet című könyv 72. §-ában),
de miközben gondolkodunk ezen, lássuk azt is: az ide tartozó gon-
dolkodás valós kell, hogy legyen. Valóságosan gondolkodni annyit
tesz, mint az életünket tenni arra, amit gondolunk. S ez az, amitől so -
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kan visszahőkölünk, vagy egyszerűen nem kerülünk olyan helyzetbe,
hogy életátadásunk a legvégső formát öltse. Annyit megtehetünk,
hogy a legodaadóbban tekintünk azokra, akik e gondolkodásban és
cselekvésben a legtovább jutottak. S akik itt a legmesszebb jutnak,
gyakran kerülnek szembe mindenkivel és válnak oly magányossá,
hogy annak elviseléséhez nem is elég emberi erő. Ezek a nagy magá-
nyosok — imában, tanúságban, életvitelben, alkotásban, tudomány-
ban, gondolkodásban — túllépnek megszokott fogalmaink körén. Új
egységet hoznak létre, amelyben közösséget nyerni a legnagyobb le-
hetőség. Ebben az egységben az ellenség, az idegen, a vendég és a
barát régi fogalmai irrelevánssá válnak; meghaladásukban újdonság
képződik, mint Krisztus keresztje alatt János és Mária között.

A legnagyobbnak nincsenek ellenségei vagy barátai, nem fogad ven-
déget, és nem idegen semmitől. Abban, amit létrehoz, az ellenség, az
idegen, a vendég és a barát új módon alakulhat ki. Olyan, mint a fény,
ami nélkül nem látunk; de ha felragyog, különbségeink és közösségeink
egy csapásra láthatóvá válnak. Ilyenkor hajlamosak vagyunk elfeled-
ni, hogy kapcsolataink mögött és előtt ott áll a legmagányosabb, aki
mindezt lehetővé tette. — „Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hoz-
zak a földre? Mondom nektek, nem azt, hanem szakadást.”

Az az ember
Áttörhetetlenül erős lehet a páncél, mit némelyekkel szemben a lel-
künk köré növesztünk.

Két és fél évtizeden át jártam ahhoz az emberhez. Eleinte megle-
hetősen ritkán, de miután a betegségére fény derült, egyre sűrűb-
ben. Ahogy az állapota megkívánta. Bizalmatlanul kezelt, olykor
kifejezetten ellenségesen, mint egy betolakodó idegent. Csodáltam,
ahogy a feleségemet szinte azonnal el tudta fogadni, mikor már
rendszeres segítségre szorult. Pedig idegenek voltak egymásnak,
háromszor ha találkoztak korábban. Egyedül élt, ám mások is rend-
szeresen látogatták. A segítésről, az ápolásról velük is egyeztettem,
de mindig csak telefonon. Kerülték a személyes találkozást, idege-
nek voltunk. Csak az az ember kötött össze minket.

Amikor bekerült a kórházba, a hozzátartozók beosztották, ki mi kor
lesz vele. A legtöbbet a feleségem, mert őt nagyon megszerette. Ked-
den reggel a nővére jött hozzá vidékről az Intercityvel. Félúton érte a
telefonhívás a kórházi ápolóktól, hogy az az ember már nem várta meg.
Mindenkit felkészületlenül ért a sietsége. Az elő ző este én maradtam
vele a legtovább. Amikor nyugodtan elaludt, magára hagytam. In-
dulnom kellett: a munkám néhány napra a határon túlra szólított.

Hamvasztás utáni búcsúztatására a Dunánál került sor, azon a
helyen, ahol életében a legjobban érezte magát. A Nap beragyogta
az októberi szombatot. Idegenek találkoztak, akik korábban csak
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