
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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