
SZENT IVÁN HAVÁBAN

A szeretet a leghétköznapibb s ugyanakkor az emberi élet ünnepi ormait adó
transzcendentális élmény. Aki egész lényét átitatva érzi a másik iránti szolgálattal,
ráhagyatkozással, elfogadással: az lép ki igazán/ önmagából. Amikor a lélek csor-

" dultig telik az odaadás vonzalmával, szinte el is feledkezik magáról: az "én" súly- ,
pontja áttevődik a "te" tartományába. S amennyiben a másik félben is lezajlik e
folyamat, ez a viszontszereteHudat juttat el minket a teljes "ön-kívületbe". A má
sikban rátalálni megtisztult, megnemesedett személyiségünkre: ez a boldogság
megőrzendő értékké, életigazító ajándékká magasztosul.
. A felvázolt szeretet-iolyemet vizsgálódásunk első szintjén a szerelem tettenéré
sét jelenti. Clément Marot francia reneszánsz költő a XVI. század elején így rögzí
tette rátalálását élete nagy kincsére: ,A te szemed sugara, így igaz / S a te pár ke
gyes szavad volt csak az, / Mi távolról tudatta, hogy belássam, / Titkon a szíved
hajlandó irántam. / Én felujjongtam, ekkor értve meg, / Hogy. te szeretsz, s szeretni
kezdtelek, / S nem is lesz úr rajtam a szerelem / Ha szerelmedet észre nem veszem,
/ Mert mint a láng is lángból lobban' égre, / Szerelmem csak szerelmen kap tü
zére," (Rónay György fordítása) A költő a szerelern Viszonzásában, a másik szfvé
ben fedezte fel önmagát, s ez nemcsak megújulást, hanem értelmet is adott érzel-
mének: ezért érte el az ujjongó lá1fgolás magasát. -

Szellemibb, tágasabb horizonton is nyomon követhető a szeretet folyamata.
Dosztojevszkij huszonnégy éves korától publikált. Hányatott sorsa irodalmi elfo
gadtatásában is megmutatkozott: mindig csak az igazi, átütő siker közelébe enged
te, anélkül, hogy bebocsátotta volna a respektálás "ígéret földjére~'. Életének hat
vanadik évében járt már, betegsége is elhatalmasodott rajta, amikor megadatott
neki olvasóinak szeretet-megnyilatkozása, az elfogadottság érzésének gyönyörűsége.

Moszkvában tartott felolvasást az Orosz Irodalom Baráti Társaságában. Hogy ott
mit élt át, elmondja 6, feleségéhez írott levelében: ,A terem zsúfolva volt. Nem, .
Anya, nem, sohasem tudod elképzelni és felfogni, milyen hatást keltett beszédem.

_Amikor kimentem a pádiumre; tapsvihar tört ki a teremben, és nagyon sokáig nem
hagytak szóhoz jutni. Többször is meghajoltam, integettem, hogy hagyjanak már ol
vasni, semmi sem segített. Elragadtatás, lelkesedés. Végre olvasni kezdtem: a szó
szeros értelmében minden oldalnál dörgő tapssal félbeszakítottak, olykor pedig
minden mondat után. Amikor pedig a beszéd végén meghirdettem az emberek vi
lágméretű egyesülését, a hallgatóság val6ságos hisztériába esett. A sorokban is
meretlen emberek sírtak, zokogtak, ölelgették egymást, és megesküdtek, hogy job
bak lesznek, nem gyűlölni, hanem szeretni fogják egymást. A rend ielbomlott; min
denkiodat6dult a pódiumra. Fél6rán át újra meg újra visszahívtak. Egyszer meg
állított két öregember: húsz éven át ellenségek voltunk, nem beszéltünk egymással,
de most összeölelkeztünk és kibékültünk. Maga békített össze bennünket. Maga a
mi szentünk, ami prófétánk; mondták. Pr6féta, próféta, kiáltozta a tömeg. Turge
nyev könnyes szemmel ölelt át. Hiddel; Anya, ezért érdemes volt élni. Ami történt,
a jövő záloga, záloga mindennek, még ha meghalok is," Fél évre rá, 1881 február
jában valóban meghalt Dosztojevszkij. Amr~szeltetett annak bizonyságában, hogy
eszméi visszhangra találnak a lelkekben - s ez az ír6 jobbít6 ezeretetének legmé-
lyebb elfogadása volt. Megtalalta önmagát olvsséi szivében. -

Hat hónappal karácsony előtt, június 24-én ünnepeljük Szetit Ivént (az elnevezés
szláv hatású), Keresztelő János sz-tiletésnapját. A szerelem; majd a szellemi szere

, tet ujjongása, önmagából kilépése után ő rajzolja elénk a Jézus-közelség minde-
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nekfeletti boldogságát. A nyári napfordulóra került az ünnepe. Az egyház a tüzes
szeretet: emberének előtérbe állításával próbálta ellensúlyozni Európa pogány
szokását: a Nap szimbólumának, a t.."·nek a kultuszát. Az Eveugélium is feljogo.sít
erre: ,,A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogta föl. Megjelent egy
ember, akit lsten küldött, János volt a neve." (Jn 1,5-6) S Jézus is világító fénynek,
"szövétneknek" nevezte (Jn 5, 35), sőt kijelentette róla, hogy "asszonyok szülöttei
között nem támadt nagyobb nála". (Mt 11, 11) Mi a titka ennek a Szent Ivánnak?
Miért tudta tüzesen végigvinni feladatát, az előhírnök-szereptől egészen a vértanú
ságig? Mert létének alapértéke volt a Jézus-közelség boldog birtoklása. "Amikor
Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felujjongott méhében a magzat, és Erzsé
betet eltöltötte a Szentlélek:" (Lk 1, 41) Már világra jövetele előtt megperzselődött

a nagybetűs Szeretet tüzétől, s rászentelődött a töretlen Jézus-szolgálatra. E Sze
retet magába vonzotta János személyét; s ő így kilépve önmagából, élete értelmét a
megtestesült Szeretetben találta meg. Magzat korától jellemezte a transzcendálás:
létének hajnalától Jézusra iránjulva fedezte fel igazi ön-lényegét.

Meg kell érlelődnünk a sok szeretet-iepesztelésban, hogy fölfedezzük azok hát
terében Istent. S ráismerjiink Jézusban arra, aki előbb szeretett minket; akinek sze
retete vissz.umgre; válaszadá.sra indít bennünket. Így találhatunk legmélyebb va
lónkra a Jézusnak való odaadásban. Ő, aki azért jött, hogy minél bőségesebb éle
tünk legyen, szinte kritériumként jelöli meg megingathatatlanul első helyét a szí-.
vünkben. "Aki atyját vagy anyját, fiát vagy lányát jobban szereti, mini engem, nem
méltó hozzám." (Mt 10, 37) -

Tarjányi Zoltán

ADORJÁN GYULA -

A teremtés érceiből

A völgy poklából látom, szakadékba
zuhant a Nap, és olyan ez az este,
mint egy tintásüveg a köre ejtve,
vagy egy, megroppant bánya omladéka.
Sikolt, panaszfalhoz görnyed az ember,
visszagörgeti a Napot az égre?
Bezúzott halántékka! jelzi: vége,
és elkeveredik az anyafölddel?
A teremtésérceiböl kitépett
nyelvü harang: madarak menedéke
lett. íme a tökéletes, ki vétett
csecsemők ellen is, lyukas edénye
Mesterének, s kár fogni kardvirágot
magadhoz, nézd, belőle vér szivárog.
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