
Ellenség? Idegen? Vendég?
Barát?
Az ellenséget jelentő latin hostis szó a régi latinságban idegent jelen-
tett. Érthetően. Az emberi társadalom fejlődésének egy ősi fokán az ide-
gen, aki megjelenik egy közösség területén, mely az illető közösséget
is csak szűkösen tartja el, enni akar a területen található gyümölcsből,
vadászni akar az ott élő állatokra. Ennek következtében azonban a kö-
zösség tagjainak kevesebb jut, tehát az idegent szükségképpen ellen-
ségnek érzik. — A társadalmi fejlődés egy magasabb fokán, mikor egy
közösség már többet tud termelni, mint amennyit elfogyaszt, a közösség
(nemzetség, törzs) vezetője, a főnök bizonyos feltételek mellett befo-
gadhat közösségüktől valami miatt elszakadt vagy kivetett idegene-
ket, akik ezért neki is le vannak kötelezve, s így az ő hatalmát erősí-
tik, szükség esetén akár a közösség (nemzetség) többi tagjával
szemben is. — Az idegen azonban nem mindig menekülő, oltalom-
kereső, hanem úton levő, átmenetileg megálló vendég is lehet (a latin
hostis szónak rokona a ’vendég’-et jelentő német Gast szó). A vendég
tovább megy, de hasznos vele a kapcsolatot megtartani, hiszen más-
kor ő adhat szállást, segítséget. Így vendégbarátságok alakulnak ki.
(A xenos szó jelentései: idegen; vendégbarát — akár mint vendég, akár
mint vendéglátó.) Ez egyenrangúak között fennálló kölcsönös kapcsolat,
mely az utódokra is kiterjed. Az Iliász egy híres, szép jelenetében a Tróját
ostromló seregből Diomédés és a Tróját védő seregből Glaukos talál-
kozik egymással a harcmezőn. Felismerve, hogy őseik vendégbarát-
ságban voltak, hogy így valami összeköti őket, nem csapnak össze, ha-
nem egymást megajándékozva válnak el, s más ellenfelet keresnek.

Hogy is nézünk mi a másik emberre? Mint az ősember? Féltve a
magunk megélhetését, irigyen, ellenségesen? Mint a törzsfőnök?
Lekötelezve, hogy azután ővele, őáltala építsem a magunk hatal-
mát? Mint vendégbarátra? Aki hasznos kapcsolat, jó üzletfél lehet?
Vagy felismerem az idegenben, az ellenfélben, az ellenségben azt,
ami összeköt. A nyelvében, amely más, mint az enyém, de ugyan-
úgy a gondolatai kifejezésére szolgál, s ha megismerem, megtanu-
lom, máris kevésbé lesznek idegenek a gondolatai. A szokásaiban,
melyek mások, mint az enyémek, de ő is szüleitől örökölte, s ha
megismerem, egy kicsit közelebb kerülök a szüleihez, családjához.
A történelmében, mely más, mint az enyém, esetleg számos pontos
ellenséges az enyémmel, de ha megismerem, megértem, hogy mi
fájt az ő népének, mikor szembeszállt az enyémmel.

Hogy is nézünk mi a másik emberre? A keresztyén embernek ven-
dégségről, ellenségről, barátságról eszébe jut valaki. Valaki, aki már
születésekor átélte, hogy szülei szülőfalujában egy vendéglátóhe-
lyen is idegen, „nem volt számára hely”. Valaki, aki azután egy ven-
dégség végeztével megtapasztalta, hogy hogyan hagyják cserben,
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árulják el, tagadják meg barátként szeretett vendégei, a tanítványai.
Aki életre döntő pillanatában, mégis értük, sőt ellenségeiért imád-
kozott, egy közösségbe vonva ezzel azokat, akik egymásra idegen-
ként, ellenségként vagy barátként néztek. És aki nem tőlük várta
ehhez a közösséghez a megértést, hanem maga áldozta fel magát.

Hogy is nézünk mi a másik emberre?

Ellenség — idegen
— vendég — barát
Bárhogy csigázom emlékezetemet, nem jelennek meg ellenségeim.
Szerencsém volt — van, nincsenek. Vannak, akik — csúnya szóval
— utáltak. Ők sem sokan, abban az időben, amikor az Új Ember fő-
szerkesztőjeként ténykedtem. Katolikus lapnál!…

Voltak rosszakaróim. Vidéki tanárként ketten sem nézték jó szem-
mel, amit és ahogy tettem, de a Jóisten megvédett, nem tudtak ár-
tani. Voltak a Petőfi Irodalmi Múzeumban is. Annyit értek el, hogy az
épület távoli sarkába száműztek. Jól éreztem ott magam Parancs
János barátom társaságában. Volt, aki jelentett rólam az Irodalomtu-
dományi Intézetben. Nem ért bántódás, Bodnár György — Gyurika
— szeretettel védelmezett. Azóta csak kellemes emlékeim vannak.

Az idegen fogalmával nem tudok mit kezdeni. Az idegenkedésé-
vel inkább. Idegenkedem ettől a gyűlölködő világtól és a ferdítéseitől,
hazugságaitól. Idegenkedem sok médium hangnemétől. Idegenkedem
a liberalizmusnak nevezett hamisságok özönétől. Idegenkedem attól,
ahogy elbántak a betegekkel. Ahogy megalázzák a pedagógusokat.
Ahogy napról napra szembesülnöm kell kisebb-nagyobb panamákkal,
tolvajlásokkal. Ezek és még más egyebek is idegenek tőlem.

Idegen emberek? Persze, aki elmegy mellettem az utcán, arra
talán azt lehet mondani: idegen. De ez sem pontos így.

Voltak évek, amikor tisztességesen tudtam járni, s az én felada-
tom (is) volt a bevásárlás. A teli szatyrokkal a téren jöttem keresz-
tül. Ha nehezek voltak, leültem szuszogni egy padra. Egyszer idő-
sebb hölgy telepedett mellém. „Idegen”, sosem láttam korábban.
Neki is a szatyrok súlya okozott problémát.

Ültünk némán. Egyszer csak megszólalt:
— Vasárnap jönnek az unokáim. Ki kell tennem magamért.
Hümmögtem valamit.
— Húsleves, rántott hús, püré — ez lesz a menü. Talán össze-

ütök lekváros kiflit is. Azt nagyon szeretik.
Több szó nem esett. Néztük a hintázó gyerekeket és az aggodal-

mas mamákat.
Egy idő után fölállt, nekifohászkodott a szatyroknak és elindult.

Még visszaszólt: — Jól elbeszélgettünk. Többé nem láttam, de
sosem érzem idegennek.
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