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Este kilenc. A szerzetesek hálóterme már sötét, s az ablakommal szem
-közti falra vetődő árnyékbóllátom, hogy a vendégek közül csak Claret abbé
szobájában van világosság. Soha ilyen türelmetlenül nem vártam a comple
toriumot, mely már a magány kezdetét jelzi, és az utána következő egyedül
létet cellám négy csupasz fala között.

Ha naplómat valaki olvasná, a mai résznél kétségtelenül alélekhasadás
jellegzetes tüneteit fedezné fel, vagy azt hinné, hogy képzeletem betegesen
felfokozott és hallucináoiók gyötörnek. És ha nem tudnám, hogy amiről

beszámolok, valóban megtörtént. talán én is patológikus képzelgésre gondol
nék. Mindenesetre soha senkinek, még gyóntatómnak sem mondom el a
mai délutánt, mert kinevetnének vagy azt hinnék, hogy különleges kegyel
meket tulajdonítok magamnak. Vannak bizonyos érzések és élmények minden
ember életében, melyek a lélek hűvös homályában gazdagon virágzanak, de
mihelyt napfényre kerülnek, elsápadnak és összefonnyadva minden illatukat
elvesztik. A barátság és a szerelem, ez az ösztönös cinkosság, közel hoz egy
máshoz két embert, de a szívekben mindíg marad valami közölhetetlen
titok: élmény vagy érzés - és amikor ledobjuk magunkról ruhánkat és
elkattintva a villanyt a sötétbe nézünk, ijedten vesszük észre, hogy egyedül
vagyunk ezen a világon és az emberi érzelmek csak pillanatnyilag tudják
elbódítani szívünket és agyunkat.

Ma reggel Chambérybe mentem, hogy tartózkodási engedélyem meg
hosszabbítását kérjem és néhány könyvet vásároljak magamnak. Nem vágyó
dom el a kolostorból, de néha jólesik egy-két napra elhagyni önkéntes fog
ságomat és elvegyülni megint az emberek közé, egy kávéház terraszáról az
életet nézni, vagyegyszerűen a kirakatok előtt ácsorogní. llyenkor az az
érzésem, hogy szökevény vagyok és ijedten fordulok hátra: nem követ-e
valaki? Július elején Annecyba mentem le, és este az a gondolatom támadt,
mi lenne, ha az Imperial terraszán zenét hallgatnék. Az egyik asztalnál magá
nyos angol nő.ült s nézte a táncolókat ; néhány percnyi belső küzdelem után
fe1kértem, s amíg a párok közé vegyülve szótlanul forogtam vele, Marie
Louise de Chevron gúnyos megjegyzése járt eszemben, melyet nevetve vágott
arcomba, amikor parkjukban kettős lelkemről és ellentétekből összetett
természetemről beszéltem: "Maga valami olyan kolostorban szeretne élni,
ahol a szerzetesek napközben imádkoznak és dolgoznak, este pedig felveszik
szmokingjukat és aRitzben vacsoráznak. A noviciusokat külön táncmester
tanítaná a legújabb táncokra, délután fekete mellett újságokat olvasnának
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és tenniszpályájuk lenne a kolostor szomszédságában. Ha megtudom, hogy
valahol ilyen kolostort alapítanak, majd értesítem magát ..." A dologban
az a szégyenletes, hogy majdnem igaza van; a ma délutáni különös beszél
getés Anaelme atyával is ezt igazolja, de amíg Marie-Louise megelégedett
egy ártatlan fintorral, a másik kíméletlenül feltépte az elrejtett sebet.

Délután négykor ültem fel a vicinálisra Chambéryben és félórai döcögés
után Frontenextől gyalog folytattam utamat a tamiéi kolostor felé, mely
tizenkét kilométernyire fekszik a kis falutól. Az országút hosszú ideig alig
emelkedik, majd szerpentinben folytatódik a hegy nyergéig, ahonnan már
látni lehet a kolostor tornyait. Lent a völgyben az Isére folyik Grenoble felé
és egyes pontokról tiszta időben szép kilátás nyílik a Mont-Blancra. Az út
mellett tanyák terülnek el, drótsövény választja el a földeket, egy gőzfűrész

telep zaja messzire elkíséri a vándort, aki Faverges felé igyekezik a hegyeken
keresztül vagy Tamiéba megy. A szerpentin kezdetén a régi kocsiút nyoma
még látható, amint meredekebben visz a hegytető felé, egy vízmosás mélyén,
fenyőfák és málnabokrok közt: nehezen járható, mert a gyakori források
átnedvesítik a talajt és kövek sértik fel az ember lábát, de aki négy kilométert
akar megtakarítani és szereti az árnyékot, vagy siet, a szerpentin helyett
inkább ezt választja. A két út időnkint metszi egymást, néhány pillanatig
elkápráztat a napfény, azután megint árnyék következik s csak a fűrész

távoli zümmögése jelzi az életet. Időnkint meglazult kődarab gurul Je a víz
mosás partján, vagy ijedős gyík rezegteti meg a bokrot.

Frissen haladtam felfelé, a változás felélénkített és boldogan gondoltam
arra, hogy két óra mulva megint a kolostorban leszek. Az út hirtelen emel
kedni kezdett, majd néhány méteres meredek végén elérte a szerpentint :
mintha villám sujtott volna, megtorpantam és csodálkozásomban majdnem
felkiáltottam, mert fent az országúton egy trappista barát állt, nyugodtan,
mintha várna valakire. Anselme atya volt, s most már tudom, hogy rám
várt. A találkozás olyan váratlanul történt, hogy meglepetésemben elfelej
tettem köszönni s néhány másodpercig értelmetlenül néztem rá, mint aki
nem tudja, álmodik-e vagy sem. Csak amikor megbiccentette fejét és azokkal
a sötétkék szemekkel rámnézett, melyeknek titkát hiába kémleltem a Belle
Étoile-i kirándulás alatt, csak akkor hajtottam meg én is fejemet, anélkül,
hogy megszólaltam volna. Valami ismeretlen melegség csapta meg arcomat,
mintha kohó ajtaját nyitották volna ki előttem, de éreztem, hogy ez a meleg
ség megfoghatatlanabb és forrása egy égő lélek túláradó szeretete.

Nem tudnám megmondani, meddig álltunk igy egymással szemben
szótlanul, csak arra emlékszem, hogy kezével az árnyékbavesző útra muta
tott, mintha jelezni akarná: folytathatjuk és megindultunk egymás mellett
a vízmosás mélyén. Honnan jött 1 Hogyan lehetséges, hogy nincs rajta az a
körgallérhoz hasonló fekete köpeny, melyet a szerzetesek mindíg magukra
vesznek, ha elhagyják a kolostor területét 1 Milyen különös véletlennek
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köszönhetem, hogy találkoztam azzal az emberrel, aki több mint féléve izgatja
képzeletemet és nyugtalanít? Amire álmomban sem mertem gondolni, meg
történt; összekerültem azzal a szerzetessel, aki a szentség hírében állt Tamié
ban éshat kilométert együtt tehettem meg vele. Bármennyire szerettem volna
megszólitani, nem mertem, mert azt hittem, hogya trappisták némasága
a. kolostoron kivül is kötelező. És amikor megszólalt, nem annyira ez a tény
lepett meg, mint inkább az, amit mondott. Hangja (most hallottam először)

kemény, majdnem durva volt:
- Ha idegenben vagyunk, a szabály megengedi a beszédet, nyugodtan

megsz6lithatott volna. Tudom, hogy hosszú idő óta akar tőlem valamit:
elérkezett az alkalom, ragadja meg, mert sohasem lesz rá többé módja. Mit
szeretne tőlem és mit adhatok önnek?

A délutáni nap behatolt a fák közé, végigszaladt a vízmosás oldalán
és megcsillogtatta a kövek közt folydogáló erecskét. Szerettem volna elrejteni
zavaromat, mert én akartam Anselme atya titkába hatolni s nem is gon
doltam arra, hogy ez a beszélgetés döntő lehet életemre. Ezért színlelt nyugodt
sággal feleltem :

- ÖrÜlök atyám, hogy személyesen is megismerhettem. Valóban, sze
retnék különböző dolgokról beszélni, melyek érdekelnek vagy nyugtalaníta
nak. Magam sem tudom, hol kezdjem ...

Válasza egy pillanatig késett, azután úgy ért, mintha mellbevágtak volna.
- Egy pillanatig se áltassa magát azzal, - kezdte - hogy szürke életem

szenzációt jelenthet az ön számára és megváltoztathatja útját. Jelentéktelen
szerzetes vagyok, tele gyöngeséggel és emberi gyarlósággal és csak szomorú
Bágot érzek, ha másként tekintenek rám, mert ilyenkor míndíg felmérem a
távolságot, mely a tökéletességtől elválaszt és a távolság nagyon nagy.

Hangja megváltozott, fokozatosan elvesztette kemény szinezetét és olyan
lett, mint a gyermeké sírás előtt. Valami megmagyarázhatatlan szánalmat
éreztem iránta; szerettem volna megszorítani a kezét, de nem volt bátor
ságom hozzá és szótlanul haladtam mellette. A fűrésztelep zaja egészen elhal
kult, már csak erőtlen zümmögés volt, melyet alig lehetett megkülönböztetni
az erdő zajától és a fák koronájának örök zúgásától. Olykor előrelépett s ha
ilyenkor arcára néztem, feltűnt sápadtséga és szinte beteges soványsága,
mintha hosszas betegség után most kelt volna fel először. Nem tulajdoni
tottam különösebb jelentőséget a dolognak s csak most utólag kezdem sejteni
az okát. De még ebben a percben is élénken él bennem az a leírhatatlan, szinte
undorszerű érzés, mely akkor futott végig rajtam, amikor megfogta kezemet :
olyan csontos és aszott volt a keze, mint az évek óta mozdulatlanul fekvő,

gyógyíthatatlan aggastyánoké, vagy a holtaké, akik erőtlenül szorongatják
a rózsafűzért, mig a gyertyák fénye táncol arcukon és a virágok illatával
kevert különös szag lebeg a. koporsó felett. De ez a kézfogás csak később

történt. Halkan folytatta:
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-'- Mi az oka annak, hogy az emberek míndíg mások valóságos vagy
képzelt titkai után érdeklődneks közben nem törődnek önmagukkal 1 Mikor
a világban éltem s igyekeztem olyan lenni, mint a többiek, vagyis sem jó,
sem rossz: langy-meleg, akit az Irás szerint az Isten undorodva kiokád,
azt hittem, hogy ez a szemérmetlen kiváncsiság szórakozást jelent, egyike
az ember különös társasjátékainak ; de később rájöttem, hogy a valóság le
hangolóbb: az emberek azért szeretnek turkálni más életében, mert félnek
önmaguktól és nincs bátorságuk saját lelkük mélyére nézni. Olyanok, mint
a gyáva, aki fütyörész a sötétben vagy önmagával beszél, hogy ne hallja
szívének dobogását. Azt hiszik, ha más titkát kikémlelték és idegen életek
rákos daganataira rátették kezüket, megoldották saját életük problémáit
s mindent elintéztek. Ön is helyesebben tenné, ha egyszer őszintén lelkébe
nézne s nem mástól várná a megoldást. Tegyük fel, hogy igaz az, amit rólam
beszélnek (ó, jól tudok mindent, megtanultam a szemekből olvasni l): mi
haszna lenne, ha belelátna lelkembe, mennyiben változna meg élete és gon
dolkodásmódja 1 Vagy itt is csak élményt keres, "irodalmat" 1 Ha igy van,
sajnálom magát, mert eljutott arra a pontra, ahol minden érintkezés meg
ssűnik a teljes, egészséges élettel és az élmény irodalommá, vagyis holt anyaggá
válik. Csak szánalmat érzek a művészlelkek iránt: szívüket és agyukat meg
fertőzte valami és emberi szempontból menthetetlenek. Nem véletlen, hogy
az irók többnyire valami testi defektusban szenvednek (igen, a szentek is,
de nézze meg a jellemüket és lelki életüket l) és mert bálványuk telhetetlen,
végül őket is felfalja. Minden szenvedély gyógyítható, kivéve az ölombetűk

szenvedélye! Mindezt maga is érzi néha, de mert azt hiszi, hogy más, mint
a többiek, megokolatlan gőggel és nevetséges elhatározással azon van, hogy
életéből mindent miívészetté alakítson át.

- Atyám, ez az élet elviselhetetlen lenne, ha nem igyekezne mindenki
valamivel elbódítani magát. Azt hiszem, a szerzetesek aszkézise és Istenbe
való elmerülése is menekvés az élettől.

Rámnézett és kék szemében megcsillant a gúny hideg fénye :
- Csak ne káromolja Istent. Téved, ha azt hiszi, hogy az a magasabb

rendű ember, aki az élettel szembefordul és valamilyen mámor káprázatá
ban él. Az igazi hősiesség nem abban áll, ha elmenekülünk az élettől, hanem
ha vállalj uk minden szürkeaégével, középszerűségével és kikerülhetetlen
szenvedésével. Az igazi hős nem a kalandor vagy az örökös halálveszedelem
ben forgó repülő, s még kevésbbé az erotizmus és a kábítószerek megszállottja,
hanem a köznapi ember, aki öntudattal viseli sorsát és lázadás helyett a
megnyugvást választja: nem az állati, bamba belenyugvást, mely a lélek
halálát jelzi és a halál kezdete, hanem Jézus Krisztus és a szentek megnyug
vását: Pater mi fiat voluntas tua. .. A szerzetesek aszkézise, melyet ön
menekvésnek gondol és az Istenbe való elmerülés a legtisztább példája a
Msies megnyugvásnak: vállalj uk az élet minden nehézségét, nem idegen
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mámorokkal áltatjuk a testet és a lelket, mert megvetjük a hazugság eszközét,
hanem teljesítjük az isteni parancsokat: testünk verejtékével keressük meg
mindennapi kenyerünket, lemondunk a földi javakról, hogy beteljesedjék az
Irás szava: "Mindíg lesz szegény közöttetek", elhagyjuk a világot s amit
nyujtani tud: "Nem e világból valók vagytok" és könyörtelenűl megfékezzük
a testet, nehogy eszébe jusson a lázadás, melynek angyala nem az Úr trónja
mellett áll. Önök mind a haláltól félnek és azt állitják, hogy az élet elvisel
hetetlen; számunkra a halál az igazi születést jelenti és éppen ezért nem
riadunk vissza az élettől sem. Hazudnék. ha azt állítanám, hogy könnyen
vívjuk meg harcunkat: vannak napok, amikor az elcsigázott test nyomorú
ságosan megtagadja az engedelmességet és a lélek is szárnyszegetten vergő

dik; máskor a legőrültebb gondolatok kavarognak az ember fejében, minden
hiábavalónak látszik s egy hang suttogja alattomosan vagy ordítja vad
dühvel: "Elhibáztad az életedet, dobd le magadról ezt a nevetséges maska
rát és térj vissza a világba "; néha évek fáradtságos munkája egy másod
perc alatt leomlik s majdnem maga alá temeti az építőt, - kedves barátom,
önöknek, akik a világban élnek, nincs fogalmuk arról a szenvedésről és küz
delemről, ami a kolostorokban végbemegy - de megint egy nálamnál mél
tóbbat idézek : "Nem azért jöttem, hogya békét hozzam nektek." Egyes
jámbor lelkek azt hiszik, hogy a kolostor a kiábrándultak nyugalmas men
helye, ahol elvonulva a világi zajtól és tülekedéstől az ember önmagának
élhet és édes semmittevésben töltheti hátralévőnapjait. Micsoda egyűgyűség !
A kolostor a teljes, áltatások nélküli életet jelenti, heroikus megnyugvást
minden nehézségben és harcot, küzdelmet a test ellen egészen a halálig. Jól
jegyezze meg ezt és ne mondja meggondolatlanul, hogy az élet a maga való
ságában elviselhetetlen. Az élet csak Isten nélkül elviselhetetlen.

A vízmosás partja lejteni kezdett és egy magaslatra értünk, ahol Anselme
atya láthatólag kimerülten megpihent. Északkelet felé tisztán lehetett látni
a Mont-Blanc ormát: az előtérben levő hegyeken már elolvadt a hó, csak
a hajlásokban maradt valami szürkés folt, mintha kecskebőrt szárítanának
havasi pásztorok, de a háttérben diadalmasan nyúlt fel az égig a fehér hegy
ség, időtlen, megdönthetetlen nyugalommal. És a másik fehérség megint
megszólalt mellettem, de hangja távolról jött:

- Látja, ilyen Mont-Blanc-emberekre van szüksége Istennek és főleg

a. világnak, mely nélkülük régen megrohadt volna. Amíg lent a völgyben él,
nem érzi a hullaszagot, annyira megszokta és olyan ügyesen fojtják el azzal,
amit büszkén emberi kultúrának neveznek: színházak, mozik, könyvtárak,
múzeumok, paloták, szökőkutas parkok, fürdők mind csak azért vannak,
hogy eltakarják a bomlást. De ha csak néhány hónapra is elhagyja a világot
és feljön a völgyből a hegyre, visszagondolva arra, amit innen nyugodtan
szemlélhet, úgy érzem, nem mondhat mást, mint amit Márta mondott Lázár
testéről, mely harmadnapja feküdt a barlangban: Iam joetet, már bűzlik.
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Nem szeretném, ha. azt hinné, hogy naiv barát vagyok, aki minden ártatlan
dolgot elítél és megbotránkozik az emberek örömein. Én is éltem a világban.
olyan voltam, minta többiek, beleharaptam sok ízes gyümölcabe s néha még
a fogam is belevásott. A bűn szomorú örökségül maradt ránk, felszívódott
a vérünkbe és néha már nem is vesszük észre, annyira egy lett testünkkel.
Talán megbotránkoztatom, ha azt mondom, hogy a bűnös ember szinte
szükséges alkatrésze az Egyháznak és a szentek közösségének : ,,1\Iinden a
jóért munkálkodik", mondta Szent Pál és Szent Ágoston, aki saját életéből

tudta, hogy mit mond, nyugodtan hozzáteszi: Etiam peccata, még a bűnök is.
Arca leírhatatlan fáradtságot tükrözött, amikor rövid szünet után megint

beszélni kezdett. Szavait talán visszaadhatom, de hogyan érzékeltessem
hangját és különös, különös nézését ? Becsukom a szememet, az éjszakai
nagy csendben tisztán hallom ezt a hangot és érzem, tekintete rajtam nyugszik.

- Nem lehet egyszerre két úrnak szolgálni és nem is érdemes. Ha tudná
mit nyujt az Isten annak, aki maradéktalanul szolgálatába áll, tétovázás
nélküllemondana Mammon minden ajándékáról. Ha ugyan ajándéknak
lehet nevezni azt, amit aranynál értékesebb pénzen vásárol meg. Nem érezte
maga sohasem, hogy milyen kevés az, amit a világ adni tud az embernek?
Szabadság? Mit gondol, hol szabadabb az ember: Krisztus igájában vagy
a világban, ahol zsandárok és fináncok minden lépésére ügyelnek s csak a,

törvények labirintusában keringhet szédülten? - A gyomra? Kedves
barátom, én bejártam fél Európát, sevres-i porcellánból ittam a teát a Crillon
tetején és Biarritzban annyit költöttem egy vacsorára, amennyiből ötven
szegényt gazdagon meg lehetne vendégeIni ; nos, ha leülök a cintányér elé
este a refektóriumban s megeszem a sűrű levest és a darabka sajtot, nem
hiányzik sem a porcellán, sem az ezüst, sem a kaviár. - A szeretkezés, amit
maguk gyalázatos módon szerelemnek neveznek? Nézze meg azokat, akik
rabjai; ha azt mondom, állati kegyetlenség tükröződik arcukról, igazság
talan vagyok az állatokkal szemben. Mindegyik nagy halom büdös pacal és
büntetésük már itt a földön elkezdődik. Isten azzal sujtja őket, hogy mindíg
éhesebbek lesznek. - Az utazások, tájak, idegen országok 1 Csak arra jók,
hogy kísebbnek érezzük a földet és a végtelen felé vágyódjunk. Határtalan
kívánosisággal indultam mindíg idegen tájak felé, de csak kettőben nem
csalódtam : amit az Isten alkotott és amit az ember az Istennek épített.
A tenger előtt a végtelenre gondoltam, a havasok között az örökkévalóság
szele csapott meg és csak a katedrálisokban tudtam zavartalanul gyönyörködni.
A többi: unalom. Mit ad még a maguk világa? Barátság, szeretet, szerelem?
De hisz ezek az érzelmek csak azért szépek és nemesek, mert visszfényei az
egyetlen Szeretetnek. A barátjában Krisztust szereti és ha boldogságot jelent
egy szőke vagy barna tündérrel holdfényes tengerparton andalogni, gondol
hatja mit érez az ember, amikor az isteni -Iegyessel van együtt. Ha a világ
tudná ...
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Szavának és tekintetének hatása alatt mindenben engedelmeskedtem
volna neki. Megállt, mély lélekzetet vett, míntha minden erejét összeszedné,
azután halkan folytatta:

- Most elválnak útjaink: ön egyenesen Tamiéba megy, én kis kerülőt

teszek. Őrizze meg egy jelentéktelen trappista szavait, talán még szüksége
lehet rájuk. Szerettem volna szavak helyett valami értékesebbet adni, a ben
nem élő bizonyosság részecskéjét, de ehhez emberi akarat nem elég. Isten
békéje kísérje útjain ...

Lassan felemelte kezét és keresztet vetett rám. Azután eltűnt egy kereszt
ösvény homályában. Az egész olyan váratlanul történt, hogy nem volt időm
megköszönni jóságát: egy pillanatig arra gondoltam, utána sietek és meg
csókolom a kezét, de valami érthetetlen félelem visszatartott. Gondolatokba
mélyedve folytattam utamat. Félóra mulva a kolostorban voltam.

Nem volt maradásom a cellában, lementem a kertbe, ahol Pierre Jaillot
a palántákat öntözte. A vendégek közül őt szeretem legjobban s amióta
elmesélte hányatott életét, kétszeres rokonszenvet érzek iránta. Kezetfogunk,
megkérdezi, mi újság a nagyvilágban, s én szinte akaratom ellenére elmondom
a találkozást:

- Nem tudja, hol járt délután Anselme atya? A hegy derekától kezdve
együtt jöttem vele.

Rámnéz, elmosolyodik:
- Ta-ta-ta-ta. Ha érdeklődést akar kelteni maga iránt, meaélje ezt a

többieknek. Egész délután itt dolgoztam vele, most ment a vesperásra.
Minden forogni kezdett körülöttem s ijedten kaptam karja után. Kérdő

leg nézett rám s úgy látszik, nagyon sápadt lehettem, mert vízért szaladt.
Azután felvánszorogtam cellámba, végigfeküdtem az ágyon és a tető gerendáit
néztem, amíg a vacsorára hívó harang meg nem szólalt. Éreztem, hogy Jaillot
engem figyel az étkezés alatt, de nem tekintettem fel tányéromból. "Ha leülök
a cintányér elé este a refektóriumban és megeszem a sűrű levest, nem hiányzik
sem a porcelIán, sem az ezüst, sem a kaviár."

Most egy óra felé járhat az idő. Az egész kolostorban csak én vagyok
ébren és ha nem hallanám a forrás csobogását lent a kertben, azt hinném,
álmodom. Valahol kinyilt egy ajtó, mert lámpámból kormos láng csap fel.
Vajjon Anselme atya alszik-e a kemény priccsen, vagy talán most is a hegy
oldalt járja a vigasztalanul sötét éjszakában? Mit gondolhat rólam Pierre
-Iaíllot ! Ha szól az apátnak és az kérdez valamit, megtagadom a választ.
Mintha lépéseket hallanék a folyosón: Claret abbé jön haza éjszakai sétájár6l.
Eloltom a lámpát.
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