
BOLDOGASSZONY HAVÁBAN

Párizsban, 1909. szeptember 22-en délután négy órakor a Ravignari úti padlás
szobában lakó Max Jacobnak jelenése volt. Krisztus a következő szavakkal fordult
hozzá: "Max, Max, térj az igaz hitre, fizesd ki a péket, vedd föl a Ciprián nevet, s
ezentúl csak engem szolgálj." Valószínű, kortársai épp olyan kíváncsi kételkedéssel
hallgatták-olvasták mindezt, mint ahogy hirtelenjében mi sem tudjuk eldönteni,
hogy komoly vagy tréfás dologról van szó, netán gúnyolódásról. A századfordulón
jó néhány zajos megtérés, katolizálás történt Franciaországban. A legismertebbek:
Huysmans, Bourget, Claudel"(ő 1886 karácsonyán tért meg), valamint Cocteau és
Mauriac. Sokan bizonyára arra gondoltak, hogy Max Jacob, ez a festegető és ver
selő fiatal cinikustui kifigurázza a nagyokat, akik a nyilvánosság előtt álltak Krisz
tus zászlaja alá. A legenyhébb ítélet is az értetlenség lehetett: egy 33 éves, zsidó
származású művész egészen furcsa módon kapott Krisztustól egy rövidtávú ("fizesd
ki a péket") és egy hosszútávú ("ezentúl csak nekem szolgálj") programot. S még a
nevét is meg kellett változtatnia, jelezve, hogy teljesen új szakasz kezdődött életé
ben. Annyi szent, hogy az ilyenfajta teofánia egy avantgard művészhez illik. De
még mindig nem tudjuk, hozott-e fordulatot a költő életében az élmény.

Nos, még néhány megerősítő jelenés után, és bizonyára kínkeserves vajúdások
után Max Jacob 1914-ben katolizált. 1921-ben egy Loire melletti bencés kolostor
ba vonult. Hat év után visszaköltözött ugyan Párizsba, de 1936-ban vég
érvényesen a kolostort választotta. Származása miatt onnan deportálták a németek
1944-ben, s az elhurcolás után egy hónappal Drency-ben, a koncentrációs tábor
ban tüdőgyulladásban halt meg. A jelenés után tehát még 35 évet élt. Magyarul
csak néhány verse jelent meg, különféle háború előtti folyóiratokban, és háború
utáni antológiákban. (Rónay, Radnóti, Illyés fordították magyarra.) A XX. század
külföldi írói c. 1968-as Gondolat-kiadvány szerint "későbbi műveiben uralkodóvá
vált a vallásos hangvétel, a miszticizmus, a katoliku» hit tételeinek szenvedélyes
illusztrálása". A jelenés tehát beigazolódott. Hogy nem meghökkenteni és nem gú
nyolódni akart: a költő az életével tanúsította.

Rögzítsük utólag: mi a folyamata e rendhagyó formátumú, mégis tipikusan le
zajló megtérésnek. Először is kell egy. teljes személyiséget érintő, mondjuk így:
letaglózó Krisztus-tepesztelés. Azután szükséges az élmény ébrentartása, fontolga
tása, s egészen konkrét következményekkel az ún. tanulság megállapítása. S amikor
már a szervezet földolgozta, teljesen önmagába építette a reálisnak ítélt fölforgató
jelenetsort: akkor el kell kezdeni az Üzenet alapján élni.

Amit az úgymond nagy emberek iiyen radikális és lélegzetelállító mértékben
megtapasztaltak és megéltek, annak "kicsinyített mása" létünk megismétlődő tarto
zéka. Szabó Dezső szerint az ember legbiztosabb igazságérzéke a lúdbőrzés. Ami
kor Himnuszunkat énekeljük, s borsódzik a hátunk: egy kikezdhetetlen, szent igaz
ságot, a hazához tartozást, a hazára támaszkodást érjük tetten magunkban. Amikor'
a gyertyagyújtáskor megborzong a lelkünk a karácsonyi énekek közben, magára az
emberi létre mondunk igent, annak értelmességére. Ráismer a bőrünk a megteste
sülés igazságára, s kibékülünk a töredékességgel. S megbékélünk múltunkkal: érvé-
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nyét és erejét veszti sok sebünk, a "hogyha akkor ezerencsésebb vagy bátrabb va
gyok, másként alakul az életem" fölhánytorgatásának egyébként sokszor kínzó fáj
dalma. A karácsonyi áhítat mindnyájunkat újjászül - valamennyiünket fölpumpál
az Isten. Mi hát a hiba, hogy nem mozgosít:juk teljes valónkat a szerit megtapaszta
láshoz való fölzárkózásra? Talán már az, hogy, általában készületlenül, lelki vára
kozás nélkül ér minket az élmény, s az ünnep megszervezésében szétpazaroljuk
energieinket. illetve nem hegyezzük ki azokat, nem irányítjuk a Cél felé. Am a na
gyobb baj: nem őrizzük meg emlékezetünkben, nem fontolgatjuk szívünkben, kihűl

ni hagyjuk a tettenért Igazság érzületét. Nem fogjuk be a szelet az Istennek tet
szőbb élet értelem és akarat irányította vitortéibe.

Január a Boldogasszony hónapja, vagyis az elmélyítésé. Ő a lehető legközelebb
volt az igazi Tűzhöz, ő igazán bőven részesült a rendkívüli istenélményekben: az
angyali üdvözlettől kezdve Erzsébet köszöntésén át a pásztorok megható imádá
séig. S mégis féltő gondoskodással kellett ébren tartania szívében e bizonyosságo
kat. Újra és újra föl kellett elevenitenie a lelkében megvirágzott szép áhítatot, a
teljes Istenhez hajlást. Igazán hálásnak kell lennünk Lukács evangélistának (és
persze a Szentlélek Úristennek), hogy "belecsempészték" az evangéliumba ezt a rö
'vid mondatot: "Mária pedig szívébe véste a pásztorok szavait, és el-elgondolkodott
rajtuk." Az élmény-ajándékok morzsáit magunkba építve, s az odatartozás tudatát
szívünkön melengetve válunk mi is alkalmassá a töretlen Jézus-követésre. Hiszen
a teljes odaadással va/óban hozzá tartozunk: mint testvérei és rokonai. Am erről
se feledkezzünk meg: a tudatos keresztény élet első lépcsője a rendcsinálás. Min-:
denekelőttnekünk is a péket kell kifizetnünk.

Tarjányi Zoltán

TŰZ TAMÁS

Pillanatok sodrában

Minden fertálykor üt még tornyom árnya
a holt lelkek álmatlan szérűjén

mint nyílvessző fúr a kristály sugárba
s megcsendül lágyan a mélymedrű fény

főlborzolódik villong benső szférám
teremtő hűségem szikiás foka
megroppant nádak bugája alél rám
s buja füvek hímpora száll tova

elkap főldob a pillanat sodrása
szétmorzsolna kiüresítene
ha az öröklét intésére várva
meg nem óvna az idők Istene
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