
Farkasfalvy Dénes

A SZERETETRÖL SZÖLÓ TANITAs SZENT JANOS IRASAIBAN

Szent Jánost a teológiai köztudat nemcsak a .szeretetr tanítványnak", de
a szeretet tanítójának is tartja. Vajon ml az, ami a jánosi írásokban, elsősor

ban evangéliumában és első levelében erre a címre rászolgá lt? Van-e valami
különleges jánosi tanítás a szeretetr öl , amely más újszövetségi írásban
nem, vagy alig található meg?

Aki a Szent írást egyszerú reflexióval és nem szakszerű eszközökkel kö
zelíti meg, s így kezdi a jánosi írások szeretettanát kutatni , nem egy meg
lepő és gondolkodóba ejtő je lenségre lesz figyelmes .

(1] A szinoptikus evangéliumok, főképp a hegyibeszéd Mát énál. az ellenség
szeretetet mint a keresztény tanítás egyik legkifejezettebben új és lényeges
vonását , pr óbakövét. sőt magasabbrendúségének jeiét tárja elénk . Úgy túnik,
hogy ez a sarkalatos gondolat hiányzik a jánosi írásokból.

(2) A János-evangélium egyik legszebb mondata Istennek a vilá g iránti sze
retetéről szól: . Úgy szerette lsten a vi lágot, hogy egyszülött Fiát adta érte"
(Jn 3,16). Ugyanakkor az első János-levél ti ltja a vi lág szereteté t : . Ne sze
ressét ek a világot, sem azt, ami a világban van. Aki szereti a vil ágot, abban
nincs meg az Atya szeretete" (t.Jn 2,15) . Ellentmond-e egymásnak ez a két
állásfoglalás, vagy ha nem, hogyan fér össze egymással ? Mi a jánosi tanitás
a világ szeretetéről?

(3) Arról több helyen olvasunk, hogy az Atya és a Fiú szeretete kölcsönös ,
ugyancsak gyakran esik szó Istennek a világ, illetőleg a tanítványok iránti
szeré tetéről. A testvérek (azaz a keresztények) egymás közti szeretete szin
tén fontos téma. De terjed-e a szeretet ezen túl is? A fe lebaráti szeretet
gondolata , úgy, ahogy azt az Úr Jézus pl. az irgalmas szamari tánusról szóló
példabeszédben tanította, Sz. Jánosnál talán nem is szerepel? Loisy hírhedt
mondása szerint Jézus az lsten országának jövetelét hird ette, de ehelyett
csak az egyház érkezett meg. Vajon az Úr Jézus tanításából , amely erede t ileg
mindenkinek, fő k é pp a búnösök nek a szerétet ér ől szólt, a végén Jánosnál
csak a kereszt ény közösség egymást összetartó, de minden kívülállót kizáró
szeretete maradt?

A felsorolt kérdések alkalmasak arra, hogy jelezzék: el ősz ör a jánosi
gondolatvilág egészébe kell belehatolnunk, csak akkor értjük meg az egyes
mondatok, kijelentések igazi tartaimát és horderejét.

A) Lefelé áramló ajándék

A jánosi gondolatvilágban a .szeretet" szó nem az értelmes l é te zők egy
máshoz való természetes vonzódását jelenti. A szeretet (görögül legtöbbször
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.agapé") eredetében isteni ajándék, amely .fel ülr öl" ered, abból alétból,
ahonnét a megtestesülő Ige is jön, ahonnét az örök lsten élete áramlik bele
a világba. A fent idézett mondat: .Úgy szerette lsten a világot . .. ". az
evangélium 3. fejezetében a Nikodémussal lefolyt párbeszédet követt. A
beszélgetés az újjászületésről szöl, pontosabban egy olyan életben való újabb
születé s r ól, amely " fentrő l" forrásozik. Az eredeti szövegben használt .an ö
then" szó kétérte lmű, már pedig János stílusának jellemzóje , hogy a ket
tős értelmű kifejezéseket úgy választja, hogy az olvasót m i n d k é t értelem
átgondolására ösztönözze. A szó egyik értelme .ú lböl", a másik .fentr öl".
(Ha a magyar . új fent" szó nem lenne annyira elavult, kedvünk benne ewel
a szóval fordítan i!) A szövegben Jézus k ésöbb a mennyből alászállott Ern
ber f iáról beszél, majd a vil ágosságról, amely a világba jött. Isten szeretete
tehát, az egész perikópa tanúsága szerint, az Igének a világba való jövetelé
vel érkez ik közénk, vil ágon túli eredetű, de mint fentről jövő ajándék kiömlik
az egész világra, hogy azt átformálja. Ugyanakkor a szöveg már Itt jelz i ,
hogy lsten szeretetének Fiában való kiáradása nem jár egyértelmű ered
ménnyel. Csak azt tudja megmenteni, aki hisz: . hogy mindaz, aki hisz, el
ne vesszen" (Jn 3,17). Az lsten szeretete elutasításnak van kitéve. Két
verssel lejjebb már a szeretet szó egészen más értelemben szerepel : .az
emberek Jobban szerették a sötétséget, mint a vil ágosságot" (Jn 3,19). Ez
utóbbi esetb en is az . agapaó" ige szerepel, de értelme ellentétes az isteni
szeretettel. A világ szeretete, amit János elsó levele tilt , ewel a fajta szere
tettel azonos:' a világban uralkodó szenvedélyekkel (birtoklási vágy, érzékiség
és hatalomvágy) való azonosulást jelentI. Amikor a jánosi levél azt mondja:
. Ne szeressétek a vil ágot", a sötétség szerétetéről óv, nem attól , hogy Isten
nek a világ iránti szeretetével azonosuljunk.

Mindez már jelz i, hogy Jánosnál a szeretet témája szoros kapcsolatban
áll avval a vil ágszemlélettel, amit, jobb szó híján, legtöbbször .dualizmusnak"
neveznek a kutat ók, Eszerint a teremtett lét két birodalomra oszlik. Ezt a
kettősséget a fog alompárok egész sorozata feje zi ki : fény - söt étség, igazság
- hazugság, szeretet - gyűlölet, élet - halál stb . Az ember szabad döntése
mozdítja át az egyént az egyik birodalomból a másikb a. Min thogy képes az
Ist ennek nemet mondan i (a fényt be nem fogadni, halálban maradni stb.),
azért a szerete t közénk áradása bizonyos . kockázattal" jár , hiszen az egyént
ill etően eredménytelen maradhat : . aki nem szeret, halálban marad" (1Jn
13,14) . János dualizmusa nem abszolút, azaz nem vitatja, hogy minden létező

I stentől származik, hanem csak morál is, azaz a teremtett szabadsággal való
visszaélésre vonatkozik. Mégis a jános i nyelve zet a dualizmust nem egyszer
a végsőki g kiélezi : .arnl a vil ágban van . .. nem az Atyától ered" (Un 2,17).
Hogy azonban itt nem valam i Istentói függe tlen létprincípiumot áll ít, világos
abból, hogy hozzáteszi: . hanem a világtól; és elmúlik a világ és annak bűnös

kívánsága" (1Jn 2,17). A szeretet megtagadása tehát a pusztulás, a halál , a
nemlét felé vezető út. Az isteni szeretet kiáradása a halál felé úton levő
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emberi terem tmén yt próbálja megmenteni, . hogy mlndaz, aki benne hisz . el
ne vesszen, hanem örök élete leqyen" (Jn 3.16) .

B) Az isteni szeretet kinyilatkoztatása Jézus halálában

Ha az ember végigkíséri a János-evangéliumban a szeretet témájának
megjelenését, feltűnik. hogy az lsten szerétetér ól az imént idézett 3. feje
zetet követően egészen a 13. fejezetig alig esik szö, Az utolsó vacsorától
kezdve azonban, éspedig főképp az ún. búcsúbeszédben a .szeretnl" (aga
paó) ige és a .szeretet" (agapé) főnév bőségesen szerepel. A magyarázat
erre az evangélium szerkezetében és teológiájában keresendő .

Mint láttuk. a 3. fejezetben Jézus egy titkos éjszakai beszélgetés kereté
ben szól a szeretetr öl. (Egyes magyarázók szerint a szerétetrő l szölö versek
nem is tartoznak szervesen a beszélgetéshez, hanem az evangelista hozzá
füzött megjegyzései.) Mindenesetre a szeretet megnyilvánulása János szerint
nem annyira Jézus földi életében és tanításában, hanem végső megdicsőülé

sében megy végbe. Azaz a hit számára az isteni szeretet akkor váli k igazán
.láthat óvá" , amikor Jézus életét adja barátaiért. Minthogy pedig az utolsó
vacsoral beszédek lényegéb en a szenvedéstörténet teológia i magyarázatát
tartalmazz ák, érthető , hogya szeretet teo lógiája csak ezekben a fejezetekben
kerül kifejezetten elő.

Az evangélium tehát igazában a 13. fejezettel ér el csúcspont jára, ahhoz
az .örához". amelyet már a kánai menyegző előre jelez, és amelynek közel
gését az evangélium ismétel ten megjegyzi (vö. Jn 2,4; 4,21.23; 5,25; 7.30;
8.20; 12.23.27): .A húsvét ünnepe előtt Jézus annak tudatá ban. hogy eljött
az óra, amelyben át kell mennie ebbő l a világból a Atyához, sz e r étet ét . amely
Iyel e világban levő híveit szerette. a vég sők i g kimutatta" (Jn 13,1l. Ezek a
bevezető szavak ünnepélyesen és bizonyos pátos szal esengenek, jelzik az
elkövetkező fejeze tek fontosságát. Világos, hogy Jézus órája a szer étet órája.
amikor szeretetének végső és végletes kifejezésére kerü l sor. A jánosi st í lus
szerlnt ugyanis ismét kettős értelm ű kifejezéssel állunk szemben: . elsz to
telosz" egyszerre fordítható Időhatározónak (mindvégig) és módhatározónak
(végletesen, végső fokon). Jézus tehát élete legvégén a szerete t .extré rn".
túláradó megnyilatkozását adja nekünk. Ugyanakkor. összehangban a fent ki
fejtettekkel, a szeretet órája egyben a söté tség órája is. Ezt a j ánoslan hang
zó mondatot ugyan Lukácsnál olvass uk (.ez a ti órátok, a sötétség hatalrnáé"
Lk 22.53). azonban tartalma Jánosnál is megtalálható, egyré szt Jézus utol s ó
nyilvános beszédében (Jn 12,35], másré szt abban a csodá latos szimbol ikát
hordozó mondatban. amely a Júdás árulásáról szóló szakaszt lezárja : . Ejszaka
volt" (13.30) .

C) A szer étet lépcsőzetes leáradása

Az Aty a és Fiú szeretete, a Fiú szeretete a tanítványok iránt és a tanít
ványok egymás iránti szeretete az a három lépcsőfok . amelysn a búcsú-
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beszéd az isteni szeretet megnyilvánulásait szemléli. A három sík össze
függ. Az Atya szeretete a Fiú Iránt minden szeretet forrása . és egyben
példaképe is. A Fiú felénk irányuló szeretete ennek az örök isteni szerétet
nek a világba való belépése. A Fiú mindent azért tesz. hogy az Atya iránti
szeretetét engedelmességével kimutassa: szeretete a z A t Ya i r á n t akkor
jut teljesen kifejezésre. amikor é r e t t ü n k feláldozza életét. It t már vilá
gosan látszik. hogy az irántunk megnyilvánuló isteni szeretet az isteni sze
mélyek közöttl szeretetbe való bekapcsolódást jelenti. vagy ahogy mai hason
lattal szívesen rnondjuk, az isteni személyek közti szeretet áramkörébe való
bekapcsolódást. Ugyanakkor a tanítványok egymás köztl szeretete Jézus
Irántunk való szeretetének folytatása és utánzása. azt terjeszti ki. tükrözi és
örökíti meg a tér és idő emberi vonatkozásaiban : .Amint én szerettelek
titeket. úgy szeressétek egymást ti is" (Jn 13.34]. I:ppen ezért a tanítványok
testvéri szeretete az áldozat jegyét viseli magán: .Szeressétek egymást.
mint ahogy én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál.
aki életét adja barátaiért" (Jn 15.13-14).

Igy tehát az az örök szerétet. amellyel az Atya a világ teremtése előtt a
Fiút szereti (Jn 17.24). lakást vesz a világban. megnyilvánul az emberi lét
forma és tapasztalás nyelvén. megismerés és élmény tárgyává lesz számunkra.
A kinyilatkoztatás evvel éri el igazában végső célját. az Ige világba jövetele
evvel valósítja meg feladatát: .Megismertettelek velük. és meg is foglak is
mertetni. hogy a szeretet. amellyel engem szeretsz, bennük legyen és én
ő ben n ü k " (Jn 17.26). Ezek a szavak a búcsúbeszéd végén találhatók. tehát
ez a jánosi dicsőséges szenvedéstörténet teológiai kommentárjának végső

kicsengése. Igen fontos megjegyeznünk. hogya szeretet, éppen a fenti szö
veg tanúsága alapján. nemcsak a tudat és akarat ideális egységét hozza
létre a szeretet alanyai között, hanem a személyek valóságos , bár láthatatlan
és misztikus közösségét. A jánosi iratok nyelvén kifejezve: az Atya a Fiúban
és a Fiú az Atyában van. a tanítványok a Fiúban és általa az Atyában van
nak. Ennek az .egymásban való létnek" a nyelvezete alapvetően kétirányú.
Egyrészt jelzi azt a gondolatot. hogy az Atya. a Fiú és a tanítványok között
valóságos életközösség alakul ki. nemcsak a tudat és akarat , de a lét síkján.
Másrészt ez az egymásban való lét felülmúlhatatlan erővel tárja elénk az
egység tényét és követelményét: . Legyenek mindnyájan egyek .. . amint
mi egyek vagyunk: én őbennük. te énbennem. hogy így tökéletesen egyek
legyenek ők ls" (Jn 17,23). A szerétet tehát a létben való összeforrást jelen
ti. nemcsak az isteni személyek örök egységében. hanem akkor is. amikor mi
is ennek az örök szeretetnek részeseivé válunk. Ebben a távlatban világossá
válik, hogy a szeretet ideálisan tiszta megnyilatkozása csak a Krisztus-hivők

között történhetik. hiszen az a .testvéri szeretet", amiről János beszél, csak
akkor lehetséges. ha az örök szeretet közérik áradását teljességgel elfogad
tuk. és az Atya és Fiú közösségének részesévé váltunk. (Legyen szabad itt
megjegyeznünk: cikkünk keretei nem engedik meg. hogya Szentlélekről
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szóló jánosi tan ít ást is így szintetikusan feldolgozzuk, de talán ösztö nözni
tudjuk az olvasót, hogy maga pró bálja a búcsúbeszéd alapján a Szentlélek
szarepét klelemeznl.)

D) A kere szté ny szeretet megnyil vánulásai

Krisztus szeretetének legteljesebb, legvilágosabb és legvégsó meqnyll
v árurl ása a keresztáldozat. Ennél nagyobb szeretet nincs (vö. Jn 15,13), en·
nek a szeretetnek hivó elfogadásából táplálkozik minden keresztény szeretet.
amely fgy Krisztus szeretetének jele marad a világban. .Szeressétek eqy
mást" - ez Jánosnál a legfóbb krisztusi parancs, amit a búcsúbeszédben
megismétel (Jn 15,12.171. Levelében az apostol ezt a parancsot ismét eló
hozza. A parancs egyben régi és új. Régi, mert a keresztény tanít ás alap
köve, magától Jézustól származik: .ez az, amit kezdettól fogva kaptatok"
(1Jn 2,7). Ugyanakkor új, rnert újra és újra megvalósul: egyszerre új feladat
és új valóság. A keresztény élet .novltas" (újdonság) mivoltáró l szóló pat
risztikus tanításnak egy gyökerét találjuk ebben a gondolatban. A keresztény
közösséqet, amely ezt a krisztusi szeretetet éli, ugyanakkor a gyúlölet ten
gere veszi körül. Szeretetük megkülönböztetó jelkén t ragyog a világban :
"Isme rje meg ebból a világ, hogy Te küldöttél engem " (Jn 17,23).

A szeretet, amelyról János beszél , elsósorban a keresztények egymás
Iránti szeretete. Ez következik a jánosi eszkatológikus szemléletból, amely
szerint a világ már mintegy fel van osztva Krisztus híveire és ellenségeire .
Aki Krisztust elfogadja, már csatlakozott a szeretet közösségéhez, aki vissza
utasítja, az a gyúlöl et, sötétség és halál országának lett tagjává . Azok a já
nosi szövegek, amelyek szerint az ítélet már megtörtént (pl. Jn 16,111. ezt
a szemléletet fejezik ki. .Itt az utolsó óra" - írja az apostol (1Jn 2,1 81.
Ebból a szemszögból a hit érle lódése mint folyamat, vagy a szerete t töké
letesedése mint életfeladat aligha jut kifejezésre. Úgy érezzük, hogy ugyan
ebból az okból kifolyólag a jánosi írás okban aránylag kevés gyakorlati út 

mutatás található a szeretet napi kötelességeire vonatkozólag . A szeretet a
nagy átfogó és szintetikus témák egyike, úgy, mint az .é let " vagy a .fény"
vagy az .igazság", az egész ember Istenhez, Krisztushoz és hivó társaihoz
való alapviszonyát s a .végsó óra" üdvtörténeti helyzetét fejezi ki, de ritka
a részletes, konkrét kifej tése és alkalmazása. Nem mintha ez teljesen hlá
nyoznék. Szent János erélyesen sürgeti, hogy szeretetünk tettekben, ne csak
szavakban nyilvánuljon meg (1Jn 3,181. Fóképp a szeretet és a parancsok
megtartása közti szoros kapcsolatot ismétli gyakran és nyomatékkal (Jn 14,24:
15,10; lJn 2,5; 3,22; 5,3). Hasonlóképpen az lsten szeretete és a testvérek
szeretete közti elválaszthatatlan kapcsolatot senki olyan világosan és ékes
szólóan nem szögezi le, rnlnt ó: . Aki ugyanis nem szereti testvérét, akit lát.
Istent, akit nem lát. hogyan szerethetné?" (lJn 4,20). A jánosi Iétszemlélet
alapján ennél világosabb érv nem is létezik. Aki a látható élet síkján nem
éli a szeretetet, az a természetfeletti (a látha tatlan léthez tartozó) síkon
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sem mondhatja magáénak. Az inkarnáció teológusa szamara a szeretet földi
tettei elsősorban a szeretetnek rnlnt lelki és természetfeletti (végső fokon
isteni) valóságnak megtestesülését jelentik. Azt azonban aligha várhatjuk
Jánostól, hogyahegyibeszéd módján az erkölcsi kérdéseket sorra véve hir
desse a szeretetből fakadó részletparancsokat. Az ő szeme mindig az egészen
Függ.

De vajon ismeri-e János a nemkeresztények iránti szeretet kötelességét?
Miért nem beszél az ellenségszeretetről? A felelet kettős. Egyrészt kétség
telen, hogya.testvérek' iránti szeretet követelménye sokszor nemcsak a
keresztény közösségre, hanem minden emberre vonatkozik (pl. Un 3,16-17).
Ez azonban még nem a teljes válasz. Eszkatológikus szemlélete következté
ben János ismét és ismét csak azokra gondol, akik lsten szeretetét elfogad
ták; a többieket mintegy úgy állítja be, rnlnt akiket már elítéltek, és ezért
szeretet közösségéből végérvényesen kirekesztették magukat. Elítéltetésük
nek ez a .végérvényes" jellege az, amit nem szabad félremagyaráznunk,
minthogyha ezek a kijelentések más üdvtörténeti távlatban és időszemlélet

ben is érvényesek lennének. Amennyiben az .utolsó óra" még nem befeje
zett, természetes, hogya szeretet elfogadása, illetőleg elvetése nem végér
vényes tény, és az ítélet ilyen vagy amolyan kimenetele a jövőtől függ .
Ugyanakkor azt se fe ledjük - s ez a válasz második része -, hogy Jánosnál
is, mint mindenütt az újszövetségben, az isteni szeretet a maga eredeti
hozzánk áradásában ellenségszeretet: lsten akkor szeretett minket, amikor
mí még nem szerettük őt, sőt ellenségei voltunk. .Nern mi szerettük Istent,
hanem ő szeretett minket, és elküldte Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért'

(Un 4,10). Ez a szöveg párhuzamos avval, amit írásunk elején idéztünk :
.Úgy szerette lsten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte" (Jn 3,16). Egy
más hasonlat nyelvén ezt János így mondja: .A világosság a sötétségben
világít" (Jn 1,5). Úgy is mondhatnánk: az isteni szeretet a gyűlölet birodal
mába lépett bele, ott áradt ki. Istennek a világ Iránti szeretete Jánosnál
rendszerint mlnt egyszer megnyilvánuló, egyetlen tény szerepel, azonban vi
lágos, hogy lsten ezt az ellenségszeretetét az ő szemlélete szerint is min
den embernek felajánlja és kínálja, nemcsak közvetlenül , de tanítványai,
Egyháza által is: .megvilágosít minden világra jövő embert" (Jn 1,9) . Tehát
egy állandóan megnyilatkozó, mindenkinek Felkínált szeretetről van szó. Igy
fedezzük Fel, hogy Jánosnál is jelen van az ellenségszeretet mint különlege
sen keresztény alapgondolat, de nem erkölcsi parancs formájában, mint a
hegyibeszédben, hanem az Istentől hozzánk és tőlünk egymáshoz áradó sze
retet teológiai jegyeként.

E) Osszefoglalás

Valószínüleg akkor rnondhatjuk, hogy megértettük Szent János mondani
valóját a szeretetről, hogyha a két látszólag ellentmondó idézetet a világ
szeretetéről rnlnt egyetlen szintetikusan egységes tanítás részeit tudjuk
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szemlélni: .Úgy szerette lsten a vil ágot . .. • - . Ne szeressétek a vll áqotl "
Az első mondat a szeretet leáradásának kezdő aktusára vonatkozik, a máso
diknak távlata a már megvalósult (Igazában teológiailag elővételezett) esz
katológia . amelynek alapján az elítélt és kárhozott világ szerétetéről termé
szetesen nem lehet szö,

Szent János taní tása a szeretet drámáját szemlélteti. Legteljesebb,
legösszefoglalóbb szövege a szeretetről az e l ső levél 4. fejezetében talál
ható, ahol a jól ismert szavakat is olvassuk: .Szeretet az lsten: aki a szere
tetben van, Istenben van és lsten őbenne: Ezek a szavak a maguk módján
a búcsúbeszéd tanítását foglalják össze : az üdvtörténet fo rrása és célja a
szeretet. Forrása: az örök isteni szeretet az Atya és Fiú között. Célja: ennek
a szeretetnek a megvalósulása közöttünk és bennünk. A mi szeretetünk a
megtestesült Ige bennünk élésének megjelenési formája . az lsten látható,
világban megmutatkozó önközlésének emberileg megtapasztalha tó kifejező

dése mind en időn . minden nemzedéken keresztül .

Eugen Walter

A LEGNAGYOBB ADOMANY ÉS LEGFONTOSABB ERÉNY

IK or 13

Ez a fejezet már r égóta "a szeretetről sz ölö Énekek éneke" nevet
kapta. 13 verse kiál lja az összehasonlítást a világirodalom legszebb da
rabjaival , jóllehet a szerző nem törekedett ilyesmire.

Három "ha"-val kezdődő mondat az első "stró fa" (1·3. vers) alaki
váza. Ezek nem irreális mondatok, nem önkényesen fölvetett esetek;
sőt leh etséges és mérlegelendö lenne, ho gy igy fordítsuk öket: Ha az
embe rek vagy az angyalok nyelvén szélek, de szeretet nincs bennem . ..
Hiszen Pálban valósággal sok megvan azokból az adományokból, ame
lyeket itt felsorol. Igaz, még fokozza őket. Elmegy a végső határig,
mert még akkor is igaz marad az, amit mondani akar, sőt akkor még
hatalmasabban kitűnik, mi mindezzel szemben a szeretet . A felsorolt
adományok és csodák mind nagyok - de a szeretet előtt föl dig kell
hajolniok. Figyeljük meg, milyen fontos, hogy Pál mind a hár om rnon
datot első személyben fog almazza, tudniillik csak így lehet ilyen radi 
kálisan kif ejezni: semmi sem vagyok. Ez az egyesszám első személy
ti. l egta pintatosabb módja annak, hogy önbírálatra segitse a tö bbieket,
anélkül, hogy nyersen és kereken a fejükhöz vágná: ügyet sem vetek a
legnagyobb karizmáítokra sem, ameddig hiányzik bennetek a szerete t .
Természet esen azért kezdi a nyelveken beszéléssel , mert a korintusiak
éppen ezt értékelt ék igen nagyra.
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