
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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önző „boldogok” elfelejtettek, nem csupán az egyre növekvő indi-
vidualizmus miatt atomizálódó társadalomról, hanem az örök em-
beri állapotról. A meg nem váltott emberiség állapotáról. Ha Jézus
nem jött volna el…

A kollektivizmus érájában nem alakult ki igazi közösség, mert
az ember egy számadat volt a rendszerben, gépezetben. A mai per-
szonalista filozófia helyesen hangsúlyozza, hogy a személyesedés
feltétele a kölcsönös nyitottság („a tudatok kölcsönössége”), a meg-
nyílás a másiknak, másoknak, a párbeszéd, a „csere” (Saint-
Exupéry): ez az út a szolidaritás és a szeretet felé. A másik elisme-
rése: nem élvezeti tárgyat látni a másikban (a szerelemben), hanem
személyt, barátot, társat, kölcsönösen elismerni a másik másságát
(ezt ma egyoldalúan sokat hangoztatják), észrevenni a másikban
(még az ellenfélben is) azt, ami igaz és jó van benne, hiszen Isten
képmása. A személyek arcukon keresztül találkoznak (Lévinas). És
a párbeszédben nem a magam igazáról akarom meggyőzni a mási-
kat, hanem együtt keresni vele és egyesülni a teljesebb igazságban
(Lacordaire).

De ennél még tovább kell haladnunk. Bár a személy nem zárt vi-
lág, mikrokozmosz, mégis igaz, hogy mindenki „északfok, titok, ide-
genség” (Ady). Még a bensőséges szeretetközösségben is megma-
rad egy titokzatos mag, vagy a személy „szentélye”, ahova teljesen
csak Isten tud betekinteni. Ilyen szempontból minden személy egye-
dülálló, megismételhetetlen, és ezért csak a szeretetből, rokonszenvből
fakadó intuíció tud valamiképpen belelátni a titokba. Ilyen szem-
pontból magányosan élünk, de főleg „egyedül halunk meg” (Pas-
cal). Még ha az igazán szerető lény ott áll is haldokló házasfele, tár-
sa, barátja mellett, a halállal megtörténik a teljes szakadás. Csak a
reménység marad a hívőnek, hogy odaát együtt lesz a távozó sze-
retett lénnyel Isten szeretetközösségében.

De hát Tóth Árpádnak lenne igaza: „köztünk a jeges űr lakik”?
Nem, a hívők nem lehetnek ennyire pesszimisták. Igaz, emberi
erőnkből képtelenek vagyunk igazán szeretni a másikat. Az önzés
kemény burka veszi körül szívünket. De lehetséges szeretni bará-
tot, hitvestársat, sőt akár ellenséget is Jézus példájára, kegyelmi se-
gítséggel: ha a feltámadt Krisztus Lelke által szívünkbe árat az is-
teni szeretet, és újjáteremt bennünket. Az Atya nem tagadja meg
senkitől ezt a Szentlelket, aki hittel, állhatatosan kéri Tőle (Lk
11,13). Aki kéri, az már kitárul befogadására. És a Lélektől éltetett
lelkek szeretetkapcsolatából alakulhat olyan közösség, ahol ledől-
nek a válaszfalak, ahol — Pál szerint — nincs zsidó vagy pogány,
nő vagy férfi, szabad ember vagy szolga, csak ember van helyet-
tük, a Krisztus által megváltott és Lelke által újjáteremtett ember
(vö. Gal 3,28). De ez az új teremtés csak lassan valósul meg a tör-
ténelemben, és csak a végső Úrjövet után, az új ég és az új föld el-
jövetelekor lesz teljes.
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