
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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