
Hogyan olvassuk Keresztes SzentJánost?

Vallásos rettegéssel. ÚRV, ahogyan az irodalomtörténész Menendez Pelayo ért
verseibez: confieso que me infunde religioso terror tocarlas. Olvassuk a három nagy
verset szakaszonként, soronként megakasztvaa Magyarizatokkalegyütt. Úgy,ahogyan
a versek szerz(JJe is akarta, amikora LélekÉne~ a Kánnel Hegyére VezetőÚthoz és
a Szerelem Élő LángjábozmtntegyezeroldaJas magyarázó sz6vegetirt. E Magyarizatoka
k61tIJ filozófiai életmave, naplója és életrajza egyben.

Keresztes SzentJános elmondhatatlan élményei kifejezésére fordul a k6ltészetbez,
ahogyan elmondhatatlan élményei megszólaltatására ír zenétBach. K61tészetében az
ég és f6ld hangszerei $ZÓlalnak meg egyszerre. És mert " nem szavakba foglaltatott a
bennük rejlIJ tartalom ~ lelkünkkel hallgassuk e zenét.

Takács zsuzsa

KERESZTES SZENTJÁNos

A Lélek Éneke
A Lélek és a Vőlegény párbeszéde
Részlet

Szerelmem, hova letté~

mért hagytál ny6gve engem egymagamra?
Szarvasom, megsebeztél,
jutottál, meg se hallva,
szólitlak, mentél egyedül utadra.

Pásztorok, kérve kérem,
míg nyájatok a hegyi legelőnJár,
ha látjátok, ki nékem
kedvesebb bárki másnál,
mondjátok, vágytó~ kintól meghalok már.

Ó, rengeteg, nagy erd6,
Szerelmesem keze ültette dús fák,
ó, legellJk, z6ldellők,
virágok, fénylIJ tiszták,
mondjátok meg, ha kör6t6kben ittJárt!

Kitűntette kegyével
e berkeket, hol elbaladt sietve,
alig tekintve széjje~

s csupán alakja tette, ,
szépségét minden 6nmagára vette.
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Ki gyógyíthat meg engem?
Mutasd meg végre igazi valódat!
Minek is epekednem?
Ne küldj ma bírbozókat,
hiába kérdem, ballgatnak terólad.

Kik köze/e(DJe járnak
és szépségedr61 nekem számot adnak,
csak sebeimbe vájnak,
engem balódni hagynak,
és nem tudom, magukban mit dadognae.

Jelenj meg énel6ttem!
Ha szépséged meglátnom végzetes lesz,
ne juss akkor se t6lem!
Kínjára szerelemnek
csak kedves társaságod bozhat enyhet.

6, kristályospatak, te,
arcoknak másátjormázza ezüstöd,
szemét sóvárgom egyre,
jelentesd meg közöttük,
a bennem él6t jölmutassa tükröd.

SZerelmesem, ha nézel
elhágy a lélek!
Vőlegény:

Térj vissza galambom!
A szarvas száz sebével
már jölbukkant a dombon,
roptödet issza, bogy meggyógyulbasson.

Szerelmesem az erdő,

magányos tisztás benne számolatlan,
jolyók jolyása, zeng6,
titkos sziget, szokatlan,
szerelmes szél lágy szava, lankadatlan,

éjje~ ki boz nyugalmat,
és hajnal 6, keletrol jölvilágit,
muzsika, ami hallgat,
magány, mi hangot ád itt,
vacsora 6, mi szerelemre csábit.

Észak szele, csitulj le,
jöjj déli szél most, szerelembe ejt6!
Fújj végigkertemen, te!
SZerelmesem közelg6,
virágok közt legeltet 6, ba elj6.

NimjáiJúdeának,
virágkebelyre, rózsalugasokra
most ámbraillat árad,
kívüllakozzatok mal
Lábatok küszöbűnketne tapossa!



A kedves kertbe blvta,
ím a menyasszonyt vágya odaaalta:
ott illatát beszívja,
szerelmesére hajtja
fejét, s 6t édesen OleU katja.

Az almafa tiJvében,
ahol (jr(jkre én lettem a mátkád,
kezem neked ígértem,
sebednek gy6gyulását
lelted, ahol anyádat meggyalázták.

A bels6 borosbázban
V6legényemnek itaJdból ittam,
a nyájam nem találtam,
mikor kijiJttem onnan,
most új mez6ketjárok szakadatlan.

Bevezetés és magyarázat
Részlet

Mivel ezek a szakaszok az Isten iránti szeretet hevében fogantak, akinek bölcsessége oly
mérhetetlen, hogy "elér pedig az egyikvégétől a másikig" (Bölcs 8, 1) az Iránta érzett
szeretettőleltöltött és az Általa lelkes lélek Hozzá hasonlatossá válik gazdagságban és
erőben, mikor is megszólal. Aligha tudnám én az Ö szeretetétől megindult lélek énekét
teljességében és mélységében megmagyarázni. Ostobaság volna azt hinni, hogy a
szeretetről és misztikus beláwról szóló költemény szavakkal megmagyarázható. Az Úr
lelke, mely"segélli a mi erőtlenségünket",ahogyan azt Szent Pál.a Rómaiakhoz írott
levelében mondja (8, 26), bennünk lakoZVán kimondhatatlan sóhajokkal könyörög
értünk, melyet mi sem kellőképpenfelfogni, sem szavakba önteni nem vagyunk képesek.
Világos, hogy erre senki sem képes, és akivel megtörténik, az sem tud számot adni róla,
ezért folyaniodik képekhez, hasonlatokhoz, utalásokhoz, és tartóztatja meg magát a hideg
fejtegetésektől a túláradó lélek, mert az őt csordultig betöltő titok és titokzatosság
mindennél ékesebben szól. E leírások, ha nem gyermeki szeretettel és természetességgel
olvassuk, hagymazas, oktalan szövegnek tűnnek. Hasonlatosak ezek a salamoni Énekek
Énekéhez és a Biblia más szent helyeihez, ahol a Szentlélek érZelmeinek bőségét nem
tudta köznapi és szokásos szavakba foglalni, ezért titokzatosan, küíönös hasonlatokkal és
~ beszélt. Ezért van ~, hogy a szent és tudós atyák bár sokat írtak s még sokat
írnak majd róluk, nem tudják magyarizatba foglalni azt, mert nem szavakba foglaltatott a
bennük rejlő tartalom.

A szeretetről szólva jobb teljes bőségébenközölni mindent, hogy mindenki lelkének
milyensége, nagysaga szerint éljen vele, mintsem hogyazt a máSfAjta ízlés elvesse magától.
Nem kell mindenkinek követnie azt a magyan1zatot, amelyet adunk, hiszen a misztikus
tudás maga a szeretet, melyr61 ezeka versek is beszélnek, azaz nem kell teljes mértekben
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