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SZENT ANDRÁS HAVÁBAN

Johann Peter Eckermann (1792-1854) igen szegény családban nevelkedett, szü
leinek vagyona néhány hold föld és egy tehén volt. A kisfiú szellemi érzékeny
sége hamar megmutatkozott, s rokonságában egyedülálló módon hivatalnok lett
belőle, elöljárósági titkár. Huszonegy évesen elmegy katonának, s az utazá
sokkal kinyílik előtte a világ: múzeumokat látogathat, hódolhat olvasási
szenvedélyének. Elkezd verseket írni, s saját költségén kinyomtat egy kötetet,
ami szép sikert arat. A továbbiakat tőle hallgassuk meg: "Ebben az időben hal
lottam először Goethe nevét, és először egy verseskötetét szereziem meg. EI
olvastam dalait, s mindegyre újraolvastam őket, és olyan boldogsággal töltöttek
el, hogy arra nincsen szó. Úgy éreztem, mintha csak most ébrednék valódi tu
datomra; úgy tűnt, mintha saját, mindeddig ismeretlen bensőm tükröződne

vissza ezekben a dalokban." Goethe (1749-1832) ekkor már ünnepelt írófejede
lem. Eckermann számára egyre nagyobb örömöt jelent a nagy író müveivel való
találkozás: "Csodálatom és szeretetem napról napra nőtt, napszám ra, évszámra
ezekben a múvekben éltem és lélegeztem. és nem gondoltam másra, nem beszél
tem másról, csak Goethéről."

Elhatározza, hogy müveltségét elmélyíti: huszonöt éves fejjel gimnáziumba
megy, majd az egyetemre is beiratkozik. Ahogy egyre inkább magába olvasztja a
kultúrát, úgy fedezi fel mind árnyaltabban Goethe nagyságát. "Goethe volt sze
memben változatlanul az a költő, akire naponta úgy tekintettem, mint csalhatat
lan vezércsillagomra, akinek megállapításai összhangban voltak gondolkodás
módommal, és mindig magasabb nézőpontra emeltek ( .. .), és szerettem volna
nyomába érni." 1822-ben, harmincévesen megír egy dolgozatot, amit elküld esz
ményképének, aki akkor 73 esztendős. Goethe nemcsak kedvező véleménnyel
van a fiatal író müvérol, hanem meg is hívja egy beszélgetésre.

1823. június lO-én gyalogos, fárasztó utazás után érkezik meg Eckermann
Weimarba, telve szorongással. Az inas leülteti. "Nem telt bele sok idő, és Goethe
már jött is, ( ... ) micsoda fennkölt jelenség! Meglepetésszerűen ért a benyomás.
Ám ő barátságos szavakkal nyomban eloszlatta minden elfogódottságomat. Le
ültünk a pamlagra. Boldog zavar tölött el láttán és közelében, jóformán meg
sem tudtam szálalni. " Akinek gondolatai őt évekkel ezelőtt megérintették, akinek
a kedvéért állhatatosan müvelte magát, s akiért érlelődésre és nemesedésre sok
idő- és energiaáldozatot hozott, íme, itt beszélget vele. "Micsoda tisztességet és
szilárdságot áraszt egész lénye, micsoda nyugalom és nagyság! ( ... ) Látszott raj
ta, hogy egyensúlyban van önmagával, s hogy felette áll dicséretnek és gáncs
nak. Leírhatatlanul jó érzés volt nála lenni; nyugalom költözött belém, úgy érez
tem magam, mint az, aki sok fáradozás és hosszas reménykedés után végre be
teljesűlni látja leghőbb vágyait. "

A személyes megismerkedés véglegesen befolyásolta Eckermann életét: az öre
gedő költő fölkéri, hogy legyen a titkára. S ettől fogva majd egy évtizeden át,
egészen Goethe haláláig Eckermann szolgálata mindenre kiterjed' az inasi teen
dőktől kezdve az írófejedelem levelezéséig. az utazások előkészítésétőla könyvek
kiadásának technikai munkájáig. Mindenkor a nálánál nagyobbat szolgálja. Sőt

még Goethe halála után is a költő szolgája maradt: ő rendezte sajtó alá a posz
tumusz köteteket, ő rendezte a szellemi hagyatékot, ő volt Goethe gondolatainak
első propagátora. Megírta a közösen töltött kilenc év alatt elhangzott asztali
beszélgetéseket. s e beszámolóval mindmáig közel tud kerülni az irodalom csil
lagához az olvasó.



Megható az Eckermann-jéle életút: valaki, aki saját értékeivel akarja meg
ajándékozni a világot, fölismer egy nálánál nagyobb értéket, s úgy valósítja meg,
hogy látszólag elveszti önmagát. Minden energiáját, egész valóját átadja a sze
mélyes szolgálatnak. Abban látja létének értelmét, hogy egyre méltóbbá teszi
magát a totális szalgálatra. Friedenthal Goethe-életrajzából tudjuk, hogy Goethe
korántsem volt tökéletes. A súlyos genetikai örökség (nagybátyja gyengeelméjű,

testvérei és fiai életképtelenek. egyetlen felnőttkort megért fia terhelt, unokái
idegrohamokban szenvedtek) a hatalmas, tündöklő virágban is sötét foltokat
eredményezett: egész életében hipochondriás rohamokkal kellett küzdenie, s
gyakran átengedte magát a tépelődő tengodésnek: Ám csodálatos életmű-telje

sítménye így még lenyűgözőbbé válik. Meg tudjuk tehát érteni Eckermannt: a
szellemi tágasságot és világosságot arasztot a gyarlóságoktól függetlenítve tudta
szemlelni. követni és szolgálni. Eletáldozata valóban hiteles és példa értékű.

Hasonló folyamat zajlódhatott le Szent András lelkében is a Tökéletessel
szemben. Az ószövetségi, Messiásra várakozó hitben felnőtt galileai halász Ke
resztelő János tanítványaként találkozott a Messiással. Megérintette a véglegesre
találás izgalma, s Jánossal együtt Jézus követője lett. Ö észreveszi, hogy követik,
s meghívja őket. Aznap nála maradnak. S soha többé nem hagyják el Öt. Más
nap elviszi Simont, a testvérét is Jézushoz, mert "megtaláltuk a Messiást". Azt,
Akire az egész történelem irányult. S ekkor kapja Simon a Péter: Kőszikla nevet.
S ettől fogva apostolok ők, akik szavukkal és életükkel, sőt vérük ontásával ta
núskodnak: megtalálták a nagyot, a legnagyobbat. Megtalálták az igazságot. S
minden energiájukkal szolgáliák Öt. S közben állandóan gazdagodva megérle
lődnek az örök életre, a beteljesedésre. Krisztusban fölismerni a Messiást, aki
azért lett szegény, hogy én legyek gazdag; s állandóan törekedni az Általa adott
isteni létgazdagság méltó befogadására és mások felé történő kiárasnasára 
ilyenné tehet minket is Szent András hónapja. Ha hagyjuk, hogy minket is meg
érintsen a megtestesült Szeretet.

Tartányi Zoltán

STETKA ÉVA

Végtelen

Végtelen egekből, felgyűlt tengerekből

Feltornyosult világok . . .
Ragyogni fognak könnytiszta szemedből

Gyűjtvén magamra
Világosságot

S csak cseng csak cseng a rózsalevél
Önszivedbe vésed a hármasságot.

Él, ami él,
S ezer élő fölkiált: látok!
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