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Isten Társasága

A városka állomásának peronján rögtön fölfedeztem X-t; jó fél fejjel kimagaslott
a várakozók közül. "Halló!" - kiáltottam és integettem felé. Tenyeréből emyőt
formált a szeme fölé, úgy kereste az ismerős hang forrását; a könyörtelen fény
őt is kápráztatta. A nap alig látszott, egyetlen ezüstfehér izzás volt az égbolt
tikkadt páráival s osztozott ebben a fülledt, szuggesztív ragyogásban a föld is;
ameddig a szem ellátott, mindenütt nyúlós, folyamszerű hőség hullámzott. Tá
vol a hegyek halvány kékje is vibrált és olvadozott, mintegy készen arra, hogy
föloldódjék a reménytelen kánikulában.

- Ah, kedves barátom, Isten hozta. Nem is gondolja, milyen örömet szer
zett nekem ezzel a látogatással. Határozottan meglepett. Persze, Párizsban
ígérte, de a~. ilyen ígéreteket sem mondani, sem fogadni nem szokás túlságos
komolyan. On nem sajnálja az időt és fáradtságot, ebben a trópusi hőségben
eljön meglátogatni beteg barátját, akiről talán már azt sem tudják, él-e még.
Igazán kedves.

Belém karolt, mint annak idején Párizsban, és nekiindultunk a domb
oldalnak. A vonat kipöfögött az állomásról s a kőszénfüst szaga betöltötte a
levegőt. A város jutott erről eszembe, Párizsnak az a környéke, ahol annak
idején X lakott, egy idétlen ház legfelső emeletén, honnét csak tetökre és
kéményekre nyílt kilátás. Ott volt mindig ilyen fanyar illat. Esztétikai vitáink
után, ha kinyitottuk az ablakot - mint X idealisztikus lelkesedésében mond
ta: friss levegőt szívni -, kesernyésen csapta meg orrunkat, kaparta torkun
kat, átjárta tüdőnket. Erre gondolhatott X is.

- Ö, párizsi szép napok - mondta melankolikus sóhajjal -, milyen
messze is vagytok már tőlem! Azon az estén, hogy Brendot doktor rendelő

jéből kiléptem, épp alkonyodott, a nap a felhők mögül lőtte ki sárga sugarait
s a háztengerből úgy szűrődöttmagasba a füst és por keveréke, mint áldozati
tömjén. Volt ebben valami nagyszerű.Zola regényére gondoltam, az Une page
d'amourra, és nagyon szomorú lettem. Ó, a Rougon-Macquartok végnapjai!
Nekem is utolsó napom volt az, utolsó este Párizsban és még csak vidám se
tudtam lenni búcsúzóul, hisz mindig a rettenetes jóslatra kellett gondolnom:
"Kedves barátom, még egy év Párizsban s ön örökre itt marad, kissé mélyeb
ben, mint kívánná". S míg Maurice és az ön magyar barátja egy pohár abszint
fölött majd hajba kapnak Valéryn, én szorongva figyeltem a lélekzetemet és
minden pillanatban vártam, hogy megindul a vérzés a tüdőmben. Másnap
reggel esett az eső; Párizs nem tartott méltónak rá, hogy - utoljára - kissé
kicsinosítsa számomra magát. De nem tesz semmit. Amint látja, meghíztam,
maholnap kész atléta leszek. Hogy is mondta Horace, akit ön annyira ked-
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velt? Beatus ille, qui procui negotiis... Látja, az ember lassan rájön minden
igazságra; az ilyesmi, úgy látszik, kor kérdése. Az irodalom? A társaságok?
Oszintén szólva hiányzik. De az első mégis csak az életünk. Bizonyára önnek
is az a véleménye, hogy jobb itt a nagyapám kis tanyáján, procul negotiis,
mint Párizsban a föld alatt, ha mindjárt a Pere Lachaise-ben is. Nemde?

- Természetesen - feleltem s igyekeztem udvariasan együtt nevetni vele,
bár semmi kedvem nem volt hozzá. Eszembe jutott társaságunk, melynek X
is tagja volt, beszélgetéseink művészetekről, irodalomról, filozófiáról, X fölé
nyes tájékozottsága, rokonszenves dilettantizmusa, panteisztikus pátosza,
melyért később csak Rousseau-nak neveztük; eszembe jutott a festő, aki egy
időben velünk tartott és karikatúrát is készített róla. A kép koporsót ábrázolt,
melyből egyik felén, mint Rousseau sírján a Panthéonban, fáklyát tartó kéz
nyúlik ki, másik felén meg két vézna lábszárcsont, utalva X szokatlan ma
gasságára. A tréfának nagy sikere volt, hetekig mulattunk rajta. Es most már
nem is emlegetjük. Mély szomorúság töltött el erre a gondolatra. Hát így
kihalunk még életünkben a világból? Valami önző riadalom is ágaskodott
bennem: hisz egy halott fűzi karomba a karját! Egy halott! Ez azonban csak
az ösztön egy pillanata volt. A következő percben már csak szánalmat érez
tem iránta, fájdalmas szánalmat, hogy íme: ennek az embernek nem az a
legfőbb gondja, hogy éljen, hanem, hogy meg ne haljon. A kettő majdnem
egy s mégis mekkora ellentét, milyen különbség a kifejezésnek ebben a pa
rányi árnyalatában.

- Ugy látom, kifárasztotta kissé az út - fordult hozzám X újra, és én
ijedten tiltakoztam: ó, egyáltalán nem, csak a tájat nézem, otthonomra emlé
keztet. S igyekeztem minél mélázóbban tekintgetni jobbra-balra, belekapasz
kodva a honvágy ürügyébe; tudtam ugyanis, hogy az ilyen betegeknek rend
kívül finom érzékeik vannak a rájuk vonatkozó érzelmek kitapintására, és
számomra kellemetlen lett volna, ha X megsejti vigasztalan gondolataimat.
Viselkedése azonban hamarosan megnyugtatott.

- Az ön hazájában bizonyára nincsenek ilyen párás, forró napok 
mondta élénken, fajtája rokonszenves idegenvezetőszenvedélyével-, ehhez
a tenger közelsége kell. A tenger varázsa mérföldeken átér; látni még a leg
magasabb dombról sem lehet, de azért mindenütt érezni. Arra van valahol
- széles ívben mutatott délkelet felé -, túl azokon az erdőkön, túl a feny
veseken, melyek esténkint betöltik friss illatukkal a levegőt.

Az út kanyarodott s egyszerre föltűnt a lejtőn a városka.
- Látja ott azon a halmon azt a házat? Ott lakom én. Az a mi házunk.

Derék, szerény, masszív épület, olyan, mint a francia gazda, szívós, kitartó.
Azok a régi emberek tudták, milyen otthon illik az egyéniségükhöz. Ma már
mindenütt modern villákat emelnek, de én ezen a vidéken valahogy hazát
lanoknak érzem őket.

- S az a másik régi ház?
- Itt mindjárt a város szélén? Mintha testvére volna a miénknek. Egy

időben épültek, de ebből kipusztult a család. Egy gazdag bérlőé volt leg
utóbb. Most az Isten Társaságáé.

- Isten Társaságáé?
- Persze, ön még ne!I' hallott erről. Látja, barátom, ezért magáért érdemes

volt eljönnie hozzánk. Erdekli ez a történet?
-Nagyon.
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- Nos, hallgassa. A bérlő megunta ezt a tájat, északon akart szerencsét
próbálni, kínálni kezdte a házát és a hozzátartozó földeket; nem sok az egész,
alig több, mint egy közepes park. Régen valóban angolkert volt, de aztán
elhanyagolták, belepte a gaz, fái kidőltek, bokrai sűrű bozóttá burjánzottak.
Többen is nézegették a kastélyt, de addig alkudoztak, míg egy szép napon
lekerült a kerítésről a tábla: "Ez a ház telkestül eladó", és beköltözött az új
tulajdonos, egy szűkszavú,Krisztus-szakállas festő. Egy héten belül még né
gyen jöttek utána, egy hegedűművész, egy tudós, egy zeneszerző és egy
gazdasági iskolát végzett fiatalember. A kert nagy részét kiadták bérbe kör
nyékbeli parasztoknak s rajtuk kívül, akik valósággal csodákat beszélnek ró
luk, úgyszólván senkivel sem érintkeznek. Nos, ez az Isten Társasága.

- Közelebbről nem lehetne megismerkedni vele?
- Ha kívánja. Az idő most volna legalkalmasabb rá, de talán fárasztaná

ilyen hosszú és tikkasztó út után.
- Ellenkezőleg, fölfrissítene.
- Ahogy akarja. Rendelkezésére állok.
Közben a ház elé értünk. X becsöngetett. A kapu nemsokára kinyílt; fehér

ruhás, derűs arcú férfi fogadott; állát dús Krisztus-szakáll körítette s ebből

sejtettem, hogy ő a festő, az alapító.
- Elhoztam az én párizsi barátomat, akiről tegnap beszéltem önnek 

mondta X, s míg a festő pár udvarias kérdést intézett hozzám a főváros

művészeti újdonságairól, otthonosan vezetett előre a világos folyosón. Az
egyik oldalajtón, bizonyára lépteink zajára, kopasz úr lépett ki; rajta is fehér
tenisznadrág és kihajtott fehér ing volt s arcán ugyanolyan derűs béke ömlött
el, mint a festőéri.

- Ej! - zendült meg mély hangja - vendégeink érkeznek s ön nem is
szól nekem, kedves Daniel? Ugy kell kijönnöm, mint medvének barlangjából?
No, annyi baj legyen. René Malcourt vagyok - fordult hozzám.

- Ma1court? Ha jól emlékszem, az ön cikkeit olvastam a Revue des Sa-
vants-ban?

- Valószínű.

- Némely állítása a dráma kezdetéről egész meglepő volt.
- Nos, önök, amint látom, máris összebarátkoztak - mosolygott a festő.

- Tudósoknál könnyen megy az ilyesmi.
- Az önök irodalmának csak tanulója vagyok - szabadkoztam.
- Mindnyájan tanulók vagyunk egész életünkben - zendült meg Mal-

court jóindulatú basszusa. - Látja, valamikor azt hittem, hogy a tudós halála
a magány. Hogy állandó mozgásra van szüksége, vitákra szakemberekkel,
véleménycserékre, társaságokra. S itt megtanultam, hogy a csönd, az elmél
kedés szinte mindent pótol, s hogy az adatnál is sokkal fontosabb a lélek. Kis
túlzással azt is mondhatnám: a lényeg az intuíció.

- Szóval itt is dolgozik?
- Természetesen.
- Azt hittem, kizárólag meditatív életet élnek.
- Ejnye - fordult kedves zsörtőlődéssel X-hez -, hát ilyen rossz tol-

mács?
- A mi életünk folytonos munka - szólt most a festő, válaszul, s egy

ablakmélyedésbe vont, honnét nagyszerű kilátás nyílt a hőségben eltikkadt
vidékre. - Folytatjuk, amit odakint csináltunk, csak épp a célunk más. Mind-
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nyájan igyekszünk a tőlünk telhető legtökéletesebbet alkotni, de nem magun
kért, hanem Isten dicsőségére. Itt, távol a világ kíváncsiságától és a hiúság
ösztönzéseitől,sokkal tökéletesebben valósíthatjuk ezt meg, azért élünk itt.
Emlékszik még katekizmusa leckéire, hisz a katekizmus lényegében azonos
a világ minden táján és minden nemzeténél. Azt tanulta annak idején, hogy
a föld, a lét egyetlen értelme Isten dicsősége. Folyékonyan fújtuk ezt a mon
datot, csakhogy ki jut el a megvalósításig? Isten tehetséget adott nekünk, de
vajon azért adott, hogy a magunk hasznát és dicsőségét keressük vele? Bizo
nyára nem. A mi szövetségünk egyedül Istennek áldozza, amit tőle kapott.
Illő, hogy a virág illatát a nap felé küldje, mely bimbóját kipattantotta. Nos,
ez az Isten Társasága.

Malcourt gyermeki mosollyal helyeselt. Én alig találtam szavakat ámula-
tom kifejezésére.

- Hisz önök valóságos hősök!

- Távolról sem. Csak logikusabban gondolkozunk, mint általában szokás.
Lent a falu harangja megkondult a déli angyali üdvözletre. Hangja finom

remegéssé szűrődve átlengett a kolostor hűs ívei alatt. Ebben a pillanatban
valami csodálatosan szép zene hangja hallatszott. Valaki zongorakísérettel
hegedült. Angyalian tiszta muzsika volt ez, program nélküli, édes, anyagta
lan fohász, tele földöntúli sóvárgással.

- Ah, Antoine és [ules - súgta Malcourt, - az Angelust mondják.
Lábujjhegyen haladtunk a terem felé, honnét a zene hangzott. A festő las

san lenyomta a kilincset. A tágas helyiség falait képek borították, jelenetek a
bibliából, Madonnák és egy bűnbánó Magdolna, olyan csodálatos teljesség
ben, hogy az ember szinte hallotta a zokogását. A sarokban zongora állt. A
hegedűművész nekitámaszkodva játszott, a zeneszerző kísérte. Az ajtó meg
csikordult. Abbahagyták a játékot.

- Elragadó! - kiáltottam. - S önök ezt a ritka művészetet itt pazarolják.
süket falaknak, ahelyett, hogy ezreket és ezreket lelkesítenének? S ön is, nem
sajnálja a képeit, hogy így fognak tönkremenni, ismeretlenül? Hát nem vétek
ez?

- Miért? - kérdezte a művész, letéve hegedűjét. - Akinek játszom, az
hallja. ..

- A művészet célja nem a siker, hanem Isten dicsőségének hirdetése. on
más nyelvet beszél, nem akar megérteni minket. Pedig ha gondolkodnék,
belátná, hogy igazunk van.

- Lehet, hogy igazuk van - válaszoltam tűnődve.

Tovább haladtunk a folyosón, s egy nyitott verandára léptünk. Valósággal
elbódultam attól a nehéz illattól, amely itt fogadott.

- Nézzen csak le! - biztatott X, és a korláthoz vezetett. Dús kertre láttam,
a virágoknak úgyszólván erdejére; a színek kápráztatták szememet. Mintha
a természet minden gyönyörűségétebbe az udvarrészletbe halmozta volna.
Rózsák, tulipánok, liliomok nyíltak trópusi bujasággal. Köztük. fehér ruhá
ban, szőke fiatalember állt, a virágok valósággal átölelték.

- Jean barátom műve - mondta Malcourt, s láthatólag örült el
ragadtatásomnak. - Látja, mintha a virágok is tudnák, hogy itt egyedül
Istennek nyílnak. Most már elhiszi, hogy itt jobban lehet dolgozni?

- Elhiszem.
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A kertet szegélyező fák közül galambok röppentek föl, egy ideig a ház
fölött keringtek, aztán beleszóródtak a sziporkázó magasba. Szótlanul néz
tünk utánuk. Arra riadtam föl, hogy X megérint.

- Mindjárt itt az ebédidő. Búcsúzzunk. - Pár perc múlva bezárult rnö
göttünk a műv észek kolostora. Káprázva álltunk a napfényben.

- onaz első idegen, aki itt járt - mondta X-, remélem, nem bánta meg,
és számítunk tapintatára. Tudja, fölösleges, hogy újságszenzáció legyen a do
logból.

- És ön?
- Én már nem számítok idegennek.
Némán haladtunk a kihaltnak látszó házak közt. Aztán X hirtelen felém

fordult.
- Egy vallomással tartozom önnek - mondta, lesütve a szemét. - A jövő

héttől fogva én is az Isten Társaságának tagja vagyok. Csak az ön kedves
látogatása tartott vissza.

- Hogyan? Lemond egész karrierjéről?

- Kedvesem, én nem áltatom magam. Tudom, hogy nincs sok időm. Aki
Párizsban nem ért volna meg egy évet, arra másutt se várnak évtizedek.
Szóval lefelé megyek. Aki pedig más hazába ind ul, jól teszi, ha minél jobban
fölkészül az útra. Hisz tulajdonképpen az egész élet csak készület.

Mosolygott, az Isten Társasága tiszta, békés mosolyával. A rendház ga
lambjai suhogva szálltak el a fejünk fölött. Követte őket tekintetével. Ránéz
tem, és ebben a pillanatban szívesen cseréltem volna vele.

Mindig kizöldül (Emblemes ou devises chretiennes Lyon, 1701)
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