
talfő felé, inkább maradjunk hátrébb, így növekszik a becsületünk.
Előbb-utóbb följebb kerülünk.

Apám mesélte: amikor Babits Mihály hívására először mert lete-
lepedni a Nyugat asztalánál, a legutolsó székre is csak fél fenékkel
mert leülni. Új vendég volt, majd otthonára talált. A hozzánk ér-
kező vendégeket is úgy illik fogadnunk, hogy otthonosan érezzék
magukat. Nincs kellemetlenebb, mint idegenként vendégeskedni,
feloldódásra, párbeszédre képtelenül.

Innen egyetlen lépés a barátság. Életünk nagy adománya, hogy ba-
rátaink vannak, szert tehetünk barátokra. Tapasztalatom szerint a fi-
atalon kötött barátságok a legtartósabbak. Legrégibb barátomat több
mint hatvan éve ismerem, sajnos ritkán találkozunk, Brüsszel ben él.
Lacit ismertem meg másodszor — éppen hatvan esztendeje. Csak a té-
máink változtak, nem gombfociról, hanem unokáinkról beszélgetünk.

Igaz barátságok köttetnek az iskolákban is. Az élet, sajnos, szét-
szórt bennünket, a „doki” és a zseniális Tóni, az igazi keresztény-
demokrata, föntről figyelnek bennünket Tamással. De ha kettesben
vagyunk, mintha négyen lennénk.

Két-háromhavonta ülünk össze, Juhász Ferencék, Pomogáts Bé -
lá ék, Kenyeres Zoliék, Szabó Pistáék és Editke sajnos egyedül, hi-
szen Gyurika is föntről figyelmez minket. Sokszor eltűnődöm: mi
a titka, hogy egyetlen hangos szó sem esik közöttünk. Igaz, egyre
hangosabbak vagyunk, kezdünk süketülni. A titok egyik nyitja nyil-
ván az, hogy sosem politizálunk. A politika megront. Ezt nem én
találtam ki, hanem Prohászka Ottokár, aki egész határozottan je-
lentette ki: nem kell politika! Legalábbis az a politika. A másik: sze-
retjük egymást, hisz csak így érdemes együtt lenni. Jézus meghívta
a barátait, költsék el együtt az utolsó vacsorát. Volt köztük egy, aki
elárulta. Közöttünk nincs. Ezért maradunk barátok, amíg megada-
tik élnünk.

Vendég – barátság
A megtisztelő felkérés az alábbi kis írásra az ókori vendégbarátság
intézményére utal. Ezért mi is ezzel kezdjük, nem a teljesség igé-
nyével az áttekintést arról, hogy mit tanulhatunk a Héber Biblia ta-
nításaiból a barátra, a barátságra vonatkozóan.

A héber réá – barát szó, különféle nyelvtani alakokban, a kezeink-
ben lévő Even–Sosán-féle konkordancia szerint 187 mondatban fordul
elő a Szentírásban. Ez a tény már önmagában is bemutatja, hogy a ba-
rát, a barátság fogalma milyen nagy fontosságú a Héber Biblia világában.

Maga a vendégbarátság már a Teremtés Könyvének első fejeze-
teiben is olvasható, az egyébként rosszhírű Szodomával kapcsolat-
ban. Ott is gyakorolták ezt. A ház gazdájának falai közé érkezettek
a gazda legteljesebb védelmét élvezték.
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Az ókori irodalomban gyönyörű gondolatokat olvasunk a ba-
rátságról Cicerónál, aki bővelkedik a barát dicséretében, mert az
örömünket megkettőzi, bánatunkat enyhíti… segíti a bajbajutottat.
(Cicero: Az Öregségről, ford. Szabó György.)

Az angol Bacon többek között az igaz barát hiányát a legnyo-
morultabb elhagyatottságnak mondja. (Esszék, ford. Julov Viktor.)

Fentiek előrebocsátásával talán túlzás nélkül elmondhatjuk, hogy
Szentírásunk még ezeknél is magasabb igényekkel lép fel a Mózes III.
Könyvéből ismert „szeresd felebarátod, mint tenmagadat” mondatá-
val, amikor ezzel a kívánsággal szinte barátunk önmagunkkal törté-
nő azonosítását mondja ki. Egyben a „mint tenmagadat”-nak megfe-
lelő héber kamocha szó egyik értelmezése szerint annyit tesz, mint te
magad, vagyis szeresd felebarátodat, hiszen ő is olyan, mint te, tehát
a magad gyengeségein és hibáin mérd le, tegyük hozzá: megértéssel
a nála felfedezett hibákat, hiányosságokat. Vagy szeresd, hiszen te is,
ő is, valamennyien esendő, s nem hibamentes emberek vagyunk. Ko -
helet könyvében a bibliai barát, barátság ideáljának számos megkapó
gondolatát találjuk. Ilyenek például az odaadás, a hűség, az önzetlenség,
amelyek azután Dávid és Jonatán barátságában öltenek testet.

Sámuel I. Könyvében olvassuk, Jonatán szövetséget kötött Dávid -
dal, hisz úgy szerette, mint önmagát. Ezért figyelmezteti Dávidot a
saját apja rossz szándékaira, és menekülésre hívja föl. Dávid testvére-
ként szerette Jonatánt, s mikor annak halálhírét vette, kitört belőle a
fájdalom: Nagy szenvedést okoztál nekem testvérem, Jonatán. Na-
gyobb volt asszonyok szereteténél, amit irántad éreztem. A Példabe-
szédek Könyvében olvassuk, a barát olykor hűségesebb, mint a testvér.

A Biblia utáni rabbinikus irodalomból hadd idézzük Josua ben
Perachja híres tanítását: gondoskodjál tanítómesterről, szerezz ma-
gadnak barátot, és minden embert jó tulajdonságai felől ítélj meg.

Talán jó lenne, ha ezek és az ezekhez hasonló biblikus gondola-
tok olykor felcsillannának előttünk, talán jobban megértenőnk,
talán jobban helytállnánk életünk egy-egy nehéznek bizonyuló szi-
tuációjában, s talán ugyanez történne azzal vagy azokkal, akit vagy
akiket mi barátunknak, barátainknak vallunk.

Talán egy kicsit szebb, egy kicsit könnyebb lenne az olykor borús,
olykor nehéz, de mindenképp emberi, s a hívő embertől hozzá
méltó helytállást kívánó létünk, melynek forrása a Teremtő.

Az út lélektől lélekig
„Oh, jaj, barátság, és jaj, szerelem! / Oh, jaj, az út lélektől lélekig! /

Küldözzük a szem csüggedt sugarát / S köztünk a roppant, jeges űr lakik!”

Tóth Árpád meglehetősen pesszimista verse megdöbbentő költői
jellemzése korunknak, sőt az emberi állapotnak. Igen: nemcsak a
mai „magányos tömegről” van szó, a magányosokról, akiket az
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