
SzentJakab havában

Kodolányi János már elmúlt húszéves, amikor édesapja egy alkalommal hí
vatta. Elszorult a szive: sohasem hív, csak ha büntetni akar, s már kinőttem a
büntetésből, mit akarhat ~ villant át rajta. Szorongással odamegy az íróasztal
hoz, elhangzik a kérdés: Te írtad ezt a szemetet? S a tüzes, lázadó hangú vers
kézirat megindítja életük talán egyetlen beszélgetését. "Ez nem szemét, hanem
vers. Én írtam." A fiatal Kodolányi megesküszik magában, hogy nyugodt, fölé
nyes marad Keményen uralkodik indulatain, s a feszültséggel terhes vita köz
ben mindvégig mintha nagyon magasról, egy másik világból figyelné apját. A
hangulat gyorsan fölizzik, nem lehet nem kimondani az évek alatt fölgyülemlett,
félelemből-tiszteletből elhallgatott sérelmeket. "Én neveltelek". "Senki se nevelt.
Magam neveltem magamat. Hiszen papa még csak nem is ismer . . . Huszonkét
éves lettem, s most itt állok, és nem ismeri egyetlen gondolatomat sem." S látva,
hogy apját sokkolják szemrehányásai, megállíthatatlanul kiszakad belőle min
den: "Nem tett semmit, nem bírált semmit, legkevésbé önmagát. Mind a két há
zassága csődbe került. Anyánkat tönkretette, anyuskát tönkretette. Velem nem
törődött, még orvoshoz is csak akkor vitt, amikor mankóval sem tudtam már
jámi. Szolgává nyomorított maga körül mindenkit." Amikor apja nem bírja to
vább és fölkiált: "Mars ki! Mars ki a házamból! Takarodj!" - hirtelen gyökerében
módosul a fiatal lázadó érzülete. "Most végtelenül megsajnálom. Minden erejét
összeszedve uralkodott magán, hogy meg ne üssön. Ez meghat. Szegény, örege
dő ember, némán keringél családja, élete romjai között. Hiszen apám . . . Ne
haragudjék, papa, mondom csendesen, egyikünk sem tehet róla. Nem értjük egy
mást . . . Én papát végtelenul sajnálom. - Ez kellett még csak. Nekem ront, ök
lét fölemeli. - Kifelé! Kifelé! Pusztulj! Látni sem akarlak többet! - Szememet el
futja a könny. Kimegyek."

Képtelen gondolkodni az ifjú, nincs is eszénél. Gyilkosnak érzi magát. Csak az
zakatol benne, hogy nem lehet tovább élni, hiszen jóvátehetetlen történt. Halott
sápadtan, öntudatlanul benyit szobáiába, előkotor egy régi, hatlövetű pisztolyt,
és megy, megy, amerre léptei viszik. A templomkert magas bozótjában húzódik
meg, hanyatt veti magát, irtózatos fásultság, közöny, végtelen fáradtság telepszik
rá. Azután előveszi a pisztolyt, nagy gonddal kibiziositia, homlokához illeszti a
csövet, majd rettenetes erővel megnyomja a ravaszt. "Ekkor megrémülök. Lá
tom, mit tettem, s hogy nem lehet visszacsinálni. Zokogás tör ki belőlem. Majd
csodálkozom. Mi történt? Nem dörrent a pisztoly, nem érzek semmit. Megvizsgá
lom a fegyvert, s fogvacogva állapítom meg, hogy bár a kakas lecsapott a töltény
gyújtászegére. s be is nyomta, mégsem sült el. Élek." Álomba zokogja magát.
Reggel, mikor fölébred, hatszor meghúzza a ravaszt, s mind a hat golyó kire
pült a levegőbe. Tehát Isten csodát tett, nemcsak beleavatkozott az életébe,
hanem megmentette az életét. Később, amikor már pontosan átlátja az esemé
nyeket, magabiztosan így értelmezi azokat: "A megdöbbentőérzés, hogy felsőbb

hatalmak törvénye alatt állok, mérhetetlenűl megnöveli a magamba vetett bizal
mat, a biztonság érzését. Ettől fogva tudom, hogy máglyákon mehetnék át mezit
láb, hogy semmi veszély nem foghat rajtam, nem érhet el bosszú, elemi csapás,
betegség, halál, mig be nem végzem küldetésemet, hogy nemcsak mindent ki kell
birnom, de ki is bírok mindent, hogy nem kell barátok után keresgélnem. lesz
nek maguktól, nem kell kéregetnem az elismerést, megjön magától - ha pedig
nem jön, úgy is jó -, nem szabad fájlalnom melloztetést, félreismerést, a végső

felismerés úgyis rám veti tiszta sugarát. Ettől fogva bízom oly konokul ösztö-

481



neimben, figyelek belső hangjaimra, s követem őket, vakon, gondolkodás, aggo
dalom, félelem nélkül. Ettől fogva nem aggasztanak a mindennapi kenyér gond.
jai, bárhogy gyötörjön is az éhség, nem győznek meg vélemények, ha még oly ke
ményen ostromoljanak is. Mintha bekötném a szemem, hogy tisztábban lássak,
bedugnám a fülem, hogy tökéletesebben halljak, úgy indulok neki a világ
nak . . . n Ott hagyja tehát Pécsváradot, s megy, gyalogol, rendíthetetlen küldetés
tudattal és a bizonyosság érzésével, hogy küldetését be is végzi - s mint tudjuk, a
magyar Irodalom első vonalába érkezett meg.

Nem mindenki életében ennyire nyilvánvalóan kitapintható az isteni beleszó
lás, hogya moccanthatatlan Gondviselés iránti bizalom megfoganjon és kitere
bélyesedjen. Kodolányi a dinamit robbanásához hasonló módon élte meg
ezt, ám a mi életünket, az átlagkeresztényét is jelekkel veszi körül egy
természetfeletti erőt adó dinamó. S ezen erőközléseknek is ugyanaz a célja, mint
a nagyszabású élet-jeleknek: bennünk is ki kell alakulnia a Gondviselés iránti
ráhagyatkozásnak. Hogy amiért létbe szolittattunk, s ami munkát egyedül csak
mi végezhetünk el, vagyis hogy személyes beteljesedésünket tennészetes és ter
mészetfölötti értelemben is elérjük - mindehhez. szűkséges a jó értelemben vett
sebezhetetlenségtudat. Jakab apostol, aki testvéréhez hasonlóan a Tizenkenohoz:
sőt a legszűkebb jézusi baráti körhöz (Péter, Jakab, János) tartozhatott, bősége

sen megkapta Mesterétol az ilyen látószögű apostoli létre való előkészítést. Meg
tapasztalta társaival Jézusnak életük feletti megmentő hatalmát (Mk 4, 35). Tud
ta előre, hogy majd a szenvedés keresztségében részesül (Mt 20, 20-28), ám azt is
hallhatta Jézus szájából, hogy küldetéséhez és annak méltó bevégzéséhez állan
dó isteni erő lesz segítségére (Mt 10, 19, Jn 15, 26). Így vált képessé Jakab a je
ruzsálemi egyházszerveroi munkára, s arra, hogy az apostolok közül elsőként

fogadja a mártírhalált. Heródes Agrippa király lefejezést előíró ítélete (ApCsel
12, 2) egy egyenes vonalú és gyümölcsöző küldetéstudat koronája lett. Szent Ja
kab hava így válhat számunkra a Jézusra találás és a Jézusban való specifikus
küldetésünkre találás honapjává.

Tarjányi Zoltán

GALGÓCZY ZSUZSA

Hajnali vizeken

A parton egy varjú, előtte az opálszinú víz.
A hajnal terjengőködében arany cigarettapapír
csillan, mint megtalált régi kincs.
Magányos széksarok fájukban érzik még az erdők

letaglózott sóhaját, lábaiknál zöldbőrügyikok
lapulnak, puhasziinyeges szállodák eloszobáiban
halkan csobognak az örök áramlás vizei - szökőkutak.

A folyón elhagyott bárka ring, s a felszálló köddel
a patakok fényes kavicsain fellélegzik
a csigamászta reggel.
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