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BERNARD ATYA HALALA IRTA: JUST BÉLA 

Ha kinyitotta szemét és emberfeletti erőfeszítéssel az ablak felé fordította 
fejét, tekintete a fenyőfák során pihent meg, és nem riasztotta a gondolat, 
hogy néhány lépéssel távolabb a kolostor temetője fekszik. Csak a behatoló 
fény bántotta, s ezért szívesebben nézte a menyezet sötétbarna gerendáit, 
apókkal, mely szünet nélkül fonta hálóját a felső sarokban, vagy Ieosukta 
szemét és mozdulatlanul feküdt órákig. Nem gondolt semmire s még az agyá
ban kavargó képek sem jutottak el tudatáig, mintha valaki máshoz tartoztak 
volna; csak azon csodálkozott, milyen súlytalan a teste: az volt az érzése, 
hogy lebeg az ágy felett s valami hűvös anyag csavarodik dereka köré. Ha az 
a fájdalmas szúrás, amely szabályos időközökben jelentkezett, nem rántotta 
volna vissza az életbe, minden érintkezése megszűnnék a külvilággal. De 
amikor valami agyába hasított kíméletlen vadsággal, megszűnt a kellemes 
lebegés, féltestén ólomdarabok súlyosodtak és még a bénult rész is megnehe
zült. Alig bírt lélekzeni, mintha valaki rátérdélt volna sovány, horpadt mellére. 
Ilyenkor mindíg tudta, hol van, ki ül ágya mellett s hogya betegszoba vilá
gossága a reggel szürkés derengése-e vagy az éjszakai lámpa fénye. És ha han
gokat hallott maga körül, fájdalmas mosoly torzította el borostás, sápadt 
arcát, mert eszébe jutottak a többiek: Dom Alexis, öreg szerzetestársai és a 
fiatalok, akiknek ő a magisztere. "Nemsokára felkelhet Bernard atya, néhány 
nap még és megint köztünk lesz", mondta tegnapelőttegy kis novicius, mikor 
mestere kérdőleg nézett rá. "Néhány nap még, és örökké közöttük mara
dok ..." Tudta, hogy nincs sok ideje hátra, de nem érzett semmi nyugtalan
ságot, és ha bíztatták, úgy nézett, mintha elhinné szavukat. Azt hitték, 
sikerül áltatni az öreget, s ő volt az, aki a többieket áltatta. 

Tíz nappal azelőtt a kolostor melletti erdőben rőzsét gyűjtött. A napi 
ötórai testi munka mindenkire kötelező s maga az apát jár elő jó példával, 
de az öregeket többnyire felmenti alóla, vagy ha mégis dolgozni akarnak, 
valami könnyű foglalkozást ad nekik: gazt gyomlálnak a belső kertben, a 
vendégek celláit takarítják, vizet hoznak vagy rőzsét szednek az erdőben.
Bernard atyának az utóbbit parancsolta és a noviciusok öreg mestere örömmel 
engedelmeskedett. Napok óta érzett valami nyomást a fejében, mintha acél
abronesot viselne, de mert a dolog máskor is előfordult és nem volt nagyon 
kellemetlen, tűrte, anélkül, hogy .szólt volna valakinek. Délben a szerzetesek 
sextára gyűltekössze a templomban s amikor az apát észrevette, hogy Bernard 
atya hiányzik, azonnal két fiatalt küldött keresésére s nyugtalanul maga is 
utánuk sietett. Nagy halom rőzse mellett találták eszméletlenül, felcipelték a 

V IG III A 43 



betegszobába és az egyik novICIUS Guerric atyáért szaladt, aki valamikor 
orvos volt. A beteg közben magához tért, néhány értelmetlen szót motyogott 
és balkezét jobb halántékához emelte, mintha jelezni akarná, hogy ott a baj. 
G-uerric atya pillanatok alatt megállapította, hogyagyhűdés történt, azonnal 
eret vágott a betegen és jégért küldött, Dom Alexis rendeletére küldönc ment 
a fáverges-i orvosért. "Addig is Guerric atya mellette marad és kétóránként 
más és más fiatal áll rendelkezésére. Ha nincs közvetlen veszély, nem adjuk 
fel neki az utolsó kenetet. Most pedig menjünk vissza a templomba - for
dult a többiek felé - és mondjuk el az officiumot." A kolostorban nem félnek 
a halál árnyékától, egész életük szüntelen előkészületa végső percre; a torony
óra jelmondta : Ultima latet, a végső óra rejtve van, minden ütésnél eszükbe 
jut és nyugtalanság nélkül várják azt a végsőt.

Estefelé Bernard atya jobban lett és a jeges tömlő alól mosolyogva nézett 
látogatóira. "Ha nem jön közbe semmi, néhány hét alatt rendbejön. - mondta 
a faverges-i orvos - s őszre tovább gondozhatja novioiusait." És amikor a 
beteghez fordulva néhány bíztató szót mondott, az könyörgő tekintetet vetett 
rá és akadozva csak ennyit válaszolt : 

- Doktor, belebetegszem, ha meggyógyít. 
Nagyszerű, fenséges szó, egy nemes lélek ragyogó megnyilatkozása és 

intő visszhang a haldoklók kétségbeesett, gyáva, állati, nyomorult segélykiál
tásaira : "Doktor úr, könyörgöm, mentsen meg. Doktor úr, nem akarok meg
halni. Doktor úr, félek a haláltól l" Ezt kiáltja kórházi ágyán a szegény ,míg 
összetett kézzel fordul egy érzéketlen arc felé, ezt suttogja polgári szobák fél
homályában a fiatal leány és tekintete rémületet tükröz, ezt hörgi selymes 
ágyán a milliomos és duzzadt tárcáját nyujtja könyörgöerr híres professzorok
nak. És százezrek suttogását, hörgését, kiáltását túlharsogja egy szelíd, da
dogó hang: "Doktor, belebetegszem, ha meggyógyít ..." 

Az Isten meghallgatja, ha szeretettel kérnek tőle valamit. Néhány nappal 
az első ütés után Bernard atya jobboldala is megbénult és most már csak a 
száját tudta mozgatni, anélkül, hogy hang hagyta volna el ajkát. Az öreg, 
elnyűtt test felmondta a szolgálatot, és a valamikor rugalmas ér, mely szívé
nek nemes vérét szállította, elmeszesedett. Negyven évig dolgozott megállás 
nélkül, minden gondolata Istené és az apátságé volt, az anya nem vigyázhat 
féltöbb gonddal gyermekére, mint ő a rábízott báránykákra: mindegyiket 
számontartotta, augusztus 17-én misét mondott Roland testvérért, aki a hábo
rúban esett el, november 9-én Hugues testvér emlékére vette magára a fekete 
ruhát, mert ezen a napon halt az meg tüdőbajban. Igen, ott feküdt a sarok
ban és nem használtak az oxigéntömlők, sem az imák. Tudta, mi lett azokból, 
akik nem bírták ki a kolostor nélkülözéseit s visszatértek a világba: az a 
vékony szőke fiatalember, akit itt Marie testvérnek hívtak, most plébános 
valahol délen, a lányosarcú egykori Bonaventure testvér minden évben meg
látogatja s néhány napot tölt Tamiében, míg felesége La Baule-ban nyaral, 
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Georges testvérből ismert író lett, minden munkája ott van a könyvtárban. 
Elszakíthatatlan szálak kötötték össze volt noviciusaival, ha háborús hireket 
hallott, értük rettegett és megérezte, ha valamelyiket baj érte. 

A. nyár meleg hullámai beömlöttek a betegszobába, szerelmesen körül
vették a faágyat, melyben érzéketlen teste pihent, a fenyvesek nehéz szagát 
hozták és távoli mezők illatát, de Bernard atya nem törődött semmivel, 
nézte a gerendákat és a pókot, mely szőtte hálóját a homályos sarokban. Az 
ágy mellett idősebb novicius ült, az olvasót mormolta gépiesen s egy pilla
natig sem vette le szemét a betegről; de az öreg nem nézett rá, mintha észre 
sem vette volna, és ha megúnta a pók játékát, tekintete az ablak felé fordult, 
anélkül, hogy megpihenne ápolóján. Néha nesztelenül kinyilt az ajtó s valaki 
bedugta tonzurás fejét, majd a novicius intésére visszahúzódott. A templom
óra egyhangúan ütötte az időt, de Bernard atya ezt sem hallotta: érzékei 
számára megszünt minden külső élet, a drótokat elvágták a külvilágtól s 
bent bomlott összevisszaságban kavarogtak a képek, anélkül, hogy bántották 
volna vagy különösebben kifárasztanák. Ha a hasogatás megszűnt, minden 
végtelen távolinak tetszett számára, mintha valamikor régen, gyerekkorában 
történtek volna a dolgok és most sápadtan, erőtlenül visszatérnének emléke
zetébe. A gerendázat lassan forogni kezd s amikor megáll, már emberi arcra 
emlékeztet, melynek egyik fele árnyékban van ; olyan ismerősen néz le ez az 
arc, már látta valahol, régen, talán a dijon-i szenespincében, ahol apja reg
geltől estig dolgozott s néha ő is segített neki. Tisztán hallja, amint valaki fát 
hasogat: igen, Pierre az, szeretne szólni neki. De hiszen Pierre már meghalt, 
biztosan tudja ezt,; vagy talán azt gondolja, hogy meghalt és a halotti érte
sítés tévedés volt. Legjobb lenne rögtön írni egy levelet, de ha tudná, hova tette 
tegnap a tollat. Jaj, hiszen az az arc a második baloldali mellékoltár Bernát
képe : húsz év óta misézik minden nap s máris elfelejtette. Talán segíthetne 
Pierre-nek fát vágni, csak ne lenne olyan nehéz odáig vánszorogni s a kezéből
is kihull a balta. Már tudja, hol a toll: elrejtette a tanterem egyik asztalfiók
jában, nehogy a többiek elvegyék. Szólni kellene a báránykáknak, nyissák 
ki az ablakot, mert megfullad. 

Este hét óra felé Guerric atya behozza a mandulatejet, felülteti a beteget, 
aki szeliden engedelmeskedik és kanalankint tölti szájába a táplálékot, vigyázva. 
nehogy a tüdejére menjen valami. Két nap óta nem fogad el mást s nem is 
tudna keményebb ételt megenni. Ajka csunyán felrepedt, ha megtörlík, vér
csepp marad a szaivétán és eltorzuló vonásai mutatják, hogy nagyon szenved. 
Azután fásultan néz etetőjére, az értelemnek lángja erőtlenül pislákol szemé
ben, szeretné megköszönni társai gondosságát, de hangszálai megbénultak. 
Dom Alexis mosolyogni próbál és szótagolva kérdezi: "Hogy érzi magát 1" 
A beteg ránéz s tekintetében egy másodpercig megvillan a fogyó élet fénye, 
mintha azt akarná mondani: "Köszönöm, jól vagyok, de nem maradok sokáig 
köztetek." 
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Completorium után behozzák a lámpát s az őrt Róbert atya váltja fel. 
Évek óta először történt, hogy valami kéréssel fordult az apáthoz, aki meg
engedte, hogy az egész éjjelt Bernard atya mellett töltse. Szomorú félhomály 
borul a szobára, a fenyőfák elkezdik sejtelmes éjszakai suttogásukat, időnkint
hűvös szél támad és megtáncoltatja a petróleumlámpa erőtlen lángját. 
Róbert atya felkel, lábujjhegyen az ablakhoz megy és becsukja; azután az 
ágy szélére ül, mint anyja, amikor ő difteritiszben feküdt, elnézi a beteget, aki 
a noviciátusi év alatt minden lépését irányította s most itt fekszik tehetetle
nül. Szeretne találkozni a tekintetével, hogy átadja fiatalságának életerejét 
és éreztesse azt a szeretetet, mely a haldoklót a kolostor minden tagjával 
összekapcsolja. S mintha az megérezné a fiatal szerzetes gondolatát, lassan 
ráemeli tekintetét, csak egy pillanatra, mert jobban érdekli a pók megnyúlt 
árnyéka a szögletben, De a másik nem engedi el, olyan mereven, csaknem vadul 
nézi, mintha az élete függne attól a titoktól, mely a fáradt, könnyben úszó 
öreg szem mögött rejtőzik. A küzdelem rövid ideig tart és Bernard atya ki
fáradva megadja magát: olyan engedelmesen és szelíden tekint őrzőjére,

mint a vadászeb pihenés közben gazdájára, aki sült szalonnát eszik a tűz mel
lett s időnkint odavet egy szeletet. Ha ez a tekintet beszélni tudna, ezt mon
daná Róbert atyának: "Fiacskám, kimondhatatlanul jól érzem magam, 
míntha valami hatalmas folyó hullámain ringanék súlytalanul, míg a ködbe
vesző távoli partokról aratók dalát hozza a szél és az égen lomha felhők úsz
nak nyugat felé ..." De Róbert atya csak mérhetetlen fáradtságot olvas ki 
a tekintetből, egy elcsigázott, kihasznált, megtört aggastyán utolsó kérését, 
hogy oltsák ki a lámpát, hagyják magára, majd csendesen elalszik és álmából 
nem kelti fel többé senki. Tudta, hogy minden erőfeszítés tilos és mégis, nem 
bírta megállni, hogy ne szóljon a beteghez. Föléje hajolt s tekintetét egy pil
lanatra se véve le a szemekről, majdnem parancsolólag kérdezte: 

- Bernard atya, azt akarom tudni, megismer-e. Ha igen, intsen a szemével. 
Az embert néha valami megmagyarázhatatlan kényszer arra indítja, 

hogy megkínozza azt, akit a legjobban szeret: nem törődik a másik szenvedé
sével és szinte szadista kíváncsiságból tapogatni kezdi a zúzódást, mert tudni 
akarja, mit érez a másik és fáj-e az ütés helye. A szeretet olykor önzöbb és 
kegyetlenebb a gyűlöletnél is. 

A beteg arca megvonaglott, mintha hátába szúrtak volna egy kést, ki
nyitotta száját és suttogva megszólalt : 

- Robert ... atya ... meg ... is ... me ... rem ... 
A hang nem torkából jött és inkább sejteni lehetett, mint hallani. A fiatal

ember még a félhomályban is észrevette, hogy Bernard atya mosolyogni 
próbál, de az izmok csak félig engedelmeskedtek és az arc olyan kétségbeesett, 
vigasztalan képet tükrözött, hogy Róbert szemébe könny tódult. Hosszú 
csend következett, melybe a lámpa sercegése ijesztően vágott be, azután az 
öreg megint megszólalt : 
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..:..- Adja ide. .. a ... ke ... zét. 
Feljebb ült és engedelmesen rátette kezét az aszott, viaszsárga, béna 

kézre, mely mindíg csak áldott és dolgozott. A betegség alatt hosszúranőtt,
repedezett körmök alatt még ott volt a föld nyoma; az ujjak hegyén és a 
tenyéren megkeményedett a bőr negyven év mindennapi munkájától és a csukló 
felett Róbert atya tisztán érezte egy régi seb nyomát. "Ha öreg leszek, ilyen 
lesz az én kezem is és ágyam mellett egy fiatal szerzetes ügyel majd rám." 
Mit érezne, ha tudná, hogy két hónap mulva Bernard atya mellett fog nyu
godni ? 

Némán ül a haldokló mellett és imádkozni szeretne. Az éjszaka fekete 
hullámai mindent elborítanak, az ablak előtti fák elsüllyednek a sötétben és 
zúgásuk mintha végtelen távolról jönne. Mit csinálhat most anyja és Malou ! 
És mit csinálhatnak barátai? A városokban most kezdődik az élet, a mozik, 
színházak, mulatók ajtaja szünet nélkül nyílik és ő egy haldokló béna kezét 
tartva, imádkozni akar a homályban. Az elmúlás ünnepélyes némasága meg
érinti, a könyörgés szavai elszorulnak torkában s ha nem érezné az elhasznált 
kéz ütőérének fáradt dobogását, úgy merülne az álomba, mint az örvényben 
megszédült ember a zúgó mélységbe. Határtalanul meglepődik, amikor az 
aggastyán újból megszólal : 

- Ha majd ... nem ... é ... lek ..., imád ... kozzék ... ér ... tem. 

Róbert atya elérzékenyülve szorítja meg kezét, majd arra gondol, hogy 
talán nem is érzi a beteg ezt a választ, és halkan feleli, mintha attól félne, 
hogy valaki más is meghallhatná: 

- Bernard atya, sohasem felejtem el. 

Igy fogadott örök barátságot két lélek a júliusi néma éjszakában, egy 
kézzel faragott barna fakereszt alatt. A hajnal még messze volt, csak a Belle 
Étoile csúcsán derengett valami szürkéskék fény és az égen magányos csillag 
küzködött a fellegekkel. 

Arra ébredt fel, hogy valaki mereven nézi.' Keze még most is a betegén 
pihent s a másikkal az ágy fejéhez támaszkodott. Kedvesen Bernard atyára 
tekintett,szívének minden szeretetét ebbe a tekintetbe sürítette, de az öreg 
olyan érzéketlenül nézte, mintha idegen lenne. Kinyitotta az ablakot, hogy a 
hűvös levegő kissé felüdítse arcát és kihajtsa a betegszoba kellemetlen szagát. 
amikor a matutinum jólismert hangjai ütötték meg fülét. "Hát már elmult 
volna kettő? Mennyi ideig aludhattam!" Lelkiismeretfurdalást érzett, hogy 
könnyelműenmagára hagyta a haldoklót s engedte, hogy az virrasszon felette. 
"Még halálos ágyán is példát nyujt az egészséges fiatalnak. " 

Eloltotta a lámpát s egy távolabbi székre ülve hol a beteget nézte, aki 
már nem törődött vele és elmerült a gerendák rajzába, hol az ablak előtt sej
telmesen megvilágított fenyőfákon pihent meg a szeme. Az officium hangja 
néha teljesen elhalkult, mintha egy kéz a magasba emelte volna a templomot 
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a harminc imádkozó szerzetessel együtt, azután minden átmenet nélkül annyira 
felerősödött, hogy Róbert atya tisztán megkülönböztethette az egyes hango
kat. Mit érzett a beteg, amikor a szinte vérévé vált dallamot meghallotta? 
Vagy talán annyira lefoglalta a legyekre váró pók látványa, hogy semmi 
más nem létezett számára. 

Kora reggel Dom Alexis meglátogatta Guerric atyával, aki hosszasan 
vizsgálta szemreflexét, majd hátrahúzva az apátot, így szólt: 

- A bénulás lassan terjed s félek, hogy nemsokára a szemeket is eléri, 
ami szörnyű látvány lenne. Legfeljebb két napja van hátra. 

Felültette a beteget, nehogy a napok óta tartó mozdulatlan fekvés tüdő
gyulladást okozzon. Egy pillanatig átfutott agyán a gondolat, hogy ha Isten 
könyörületes akarna lenni öreg szolgája iránt, nem tagadná meg a jótékony 
tüdőgyulladást, mely szörnyű agóniától kímélné meg, - de elkergette 
magától ezt a gondolatot, mert méltatlannak találta önmagához. A hideg 
mandulatej gyorsan elfogyott s Bernard atya nem törődve a jelenlevőkkel.
megint elmerült az érdekes látványba. 

A folyosón Guerric atya megállította az apátot : 
- Azt hiszem, meg kellene tiltani, hogy a fiatalok őrködjenek ágya 

mellett, mert ha a bénulás eléri az arcot, minden emberi vonás eltűnik róla 
és borzasztóan eltorzul. Jobb lenne, ha a régi arc emlékét őriznék meg, mi 
talán elviselj ük ezt a látványt is. 

-- Igaza van. Ossza be az öregeket s engem se felejtsen ki. Délután le
fektetjük a földre és feladjuk neki az utolsó kenetet. 

Az egykori orvos nem tévedett: dél felé Louis atya, aki a beteg mellett 
tartózkodott, elszörnyűködve látta, hogy arca megváltozik s mintha valami 
ördögi szobrász a régi ember ijesztő torzképét kezdené kiformálni. Álla, ez a 
kemény, öntudatos áll, mely a látszólag szelíd szerzetes akaraterejét jelezte, 
most élettelenül leesett, megnyujtotta az egész arcot és valami bamba kifeje
zést nyomott rá ; a nyál először megtöltötte az alsó fogsor és az ajak köztí 
üreget, majd lassan kicsordult s végigfolyt nyakán, míg a gyapjúing be nem 
itta, vagy Louis atya le nem törölte. Az izmok munkája elakadt és a megállás 
pillanatában kuszáltan hagyta az arcvonásokat : a felső ajak széthúzódott, 
mintha az öreg nevetett volna, de ez a nevetés arcára fagyott és a kilátszó 
sárga fogak még ijesztőbbé tették. De a megbomlott arcon elsősorbana szemek 
rémítettek. A noviciusok mesterének szép gesztenyebarna szeme volt, mely a 
máskülönben mindennapi arcnak megnyerő kifejezést adott. Ha Róbert atya 
erről a szemről beszélt szüleinek, André de Chevron tréfásan "gyorsforralótH 

emlegetett, amivel azt akarta mondani, hogy Bernard atya a tekintetével 
hódítja meg a gondjaira bízott fiatalok szívét. A szemizmok megbénultak, és 
az egykor öntudatos tekintet, melyből a jóság gazdagon sugárzott minden
kire, most olyan ijesztő lett, hogy amikor Louis atya először találkozott vele, 
elfordította fejét: a bal szem egészen kifordult és a pupilla helyén eres fehér-
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ség fénylett, a jobb pedig szánalmaaan bandzsított. Az egész arc ijesztő volt, 
csak a homlok maradt a régi és még ráncai is kisimultak: de az ellentét a meg
kínzott, bamba arc és a büszke homlok között még fokozta a megdöbbentő
hatást. 

Kora délután a kolostor felszentelt tagjai bevonultak a betegszobába 
és a szertartás megkezdődött. Régi trappista szokás szerint az apát kereszt
alakban hamut hintett a földre, szalmát szórt rá, és az egészet lefödte gyapjú
takaróval. Bernard atyát már előzőleg felöltöztették rendi öltönyébe. melyet 
negyven év óta csak a betegség kezdetén vetett le és ráhelyezték kemény 
fekvőhelyére. A gyakori böjttől és hiányos táplálkozástól lesoványodott test, 
melyet a betegség még jobban lefogyasztott, olyan könnyűvolt, mintha valami 
gyermek teste lenne. Az öreg tehetetlenül engedte, hogy letegyék a földre, 
homályos öntudata mélyén talán sejtette, mi történik körülötte, de új fek
helyének keménységét épúgy nem érezte, mint az ágy kellemes puhaságát. 
A szerzetesek úgy helyezkedtek el, akár officiumok alatt a templomban, és a 
két szemben álló sor között feküdt a haldokló. Az apát magára veszi a lila stólát, 
meghinti szanteltvizzel Bernard atyát s mig a szerzetesek elmondják az Asper
ges me kezdetű könyörgést, a haldokló ajkához érinti a keresztet, majd szemei 
elé helyezi, úgy, hogy a Krisztus alulra kerül. A szegény, kifordult szemek 
már nem látják Urukat, mert lassankint az a kimondhatatlan látvány tárul 
eléjük, melyet az üdvözültek örökké szemlélnek. Béna kezébe égő gyertyát 
helyez, Guerric atya letérdel melléje és átfogja a tehetetlen ujjakat. Azután 
mindenki térdreborul és kezdetét veszi a litánia: 

Sancta Maria Ora pro eo 
Omnes Sancti Martyres Orate pro eo 

Sancte Benediete Ora pro eo 
Sancte Bernarde Ora pro eo 
Sancta Lucia Ora pro eo 
Propitius esto Parce ei, Domine 
Propitius esto Libera eum Domine 
Ab ira tua Libera eum Domine 

Apotestate diaboli Libera eum Domine 
Peccatores Te rogamus 
Ut ei parcas Te rogamus 
Kyríe eleyson, Christe eleyson, Kyrie eleyson, 

A gyertya lángja kétségbeesetten küzd a beáradó fénnyel, mely körül
veszi a mozdulatlan testet és a szerzetesek meghajlott vonalát. Az apát hosszú 
imája következik, kissé fátyolozott hangját időnkint megszakítja a kórus 
Amen-je; az arcok nem tükröznek semmi érzelmet, mert a halál közvetlen 
közelsége megszokott dolog a kolostorban. Minden szerzetes éjjel-nappal 
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készen áll arra, hogy legfelsőbb parancsra átlépje a mesgyét, mely az életet 
az Élettől elválasztja. Quotidie moriar, naponkint meghalok. 

Az imák után Bernard atya gyóntatója, a vele csaknem egykorú Benoit 
atya feláll és megadja a végső feloldozást: "Ego te absolvo et tibi, in confi
dentia Divinae misericordiae ..." Közben már elkészítették az utolsó kenet
hez szükséges olajat, kenyeret, vizet s vattát, a szerzetesek felállnak és a szer
tartás elkezdődik.

Utána mindenki eltávozik, csak két öreg fráter marad a haldokló mellett, 
akinek most a feje fölött ég a gyertya. Lassankint este lesz, a csendben csak 
Bernard atya nehéz, sípoló lélekzete hallatszik, mintha a föld alól jönne. A 
pók fent a magasban szakértőenfojtogatja a hálójába tévedt legyet, és amikor 
a templomóra elüti a nyolcat, a haldokló lélekzete örökre megakad. Az egyik 
testvér felkel, nesztelenül, mintha nem akarná az öreg álmát zavarni, lecsukja 
a két fáradt szemet és int társának, hogy szölaltassa meg a kereplőt.

Még aznap este megmosták arcát és lábát, fejére húzták a fehér csuklyát 
és a halottak officiuma mellett lekísérték a templomba. Ezerszer és ezerszer 
megjárta ezt az utat, a homályos folyós6n keresztül, olyan közel a falhoz, hogy 
lebegő öltőnye mindig súrolta a boltív hajlását, s most őt vitte négy társa. 
Az éjszakát két szerzetestársával az örökmécs alatt töltötte, két gyertya vilá
gánál s hajnalban nesztelenül lejöttek testvérei, hogy jelenlétében mondják el 
a matutinumot. 

A hulla egy napot és két éjszakát töltött a templomban a csupasz kata
falkon: lába az oltár felé fordult, fejéről lehúzták a csuklyát, hogy jobban 
hallja a gyász egyhangú dallamát és a halotti zsoltárokat. A könyörületes halál 
kisimította eltorzult vonásait s amikor volt novioíusaí körülállták meste
rüket, az felkötött állával olyan volt, mint egy elkényeztetett gyerek, aki 
vacsora közben elaludt és kisasszonya nyakában hagyta szalvétáját, hogy 
fel ne keltse. "Megfigyeltem, - mesélte néhány nappal később Róbert atya 
az idegennek - hogy a hosszas agónia és a harmincórás halál dacára nem lehe
tett érezni közelében semmi szagot, ami nem csoda, mert csak csont és bőr
volt rajta." 

Dom Alexis táviratban értesítette az elhúnyt egyetlen világi hozzátarto
zóját, unokaöccsét, aki a temetés reggelén meg is érkezett Tamiéba. Léon 
testvér még előző délután parancsot kapott, hogy ássa meg a sorrendben kö
vetkező sirt és helyezze mellé a régóta készenálló kőkeresztek egyikét. A trap
pisták szertartása pontosan előírja a sir méreteit: hat láb hosszú, két láb széles, 
négy láb mély legyen, és hozzáteszi: Caveantque Eossores ne in eo loco recens 
alterum cadaver sepultusn.sit, a sirásók ügyeljenek, nehogy ugyanazon a helyen 
más nemrégen elföldelt test legyen. A requiem után a gyászmenet megindult 
a templom mellett meghúzódó temetőbe, az In exitu Israel de Aegypto zsoltár 
hangjaira : a kiszabadulás hálaéneke ez, melyet a trappisták a fájdalom zsol-
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tárai helyett énekelnek s ezzel is jelzik, hogy számukra a halál szabadulást 
jelent a test börtönéből. Dom Alexis fekete köpenyben haladt a menet köze
pén, pásztorbotja minden lépésnél koppant egyet, amig a kőlapokkal burkolt 
foly6s6n haladtak, majd tompán kongott a temetőkertbe vezető úton, melyet 
ribizkebokrok szegélyeznek. A temető három sor keresztből áll, mely a tem
plom hossza s a kolostort övező fal között fekszik: a keskeny, lapos sírokat 
benőtte a gaz, némelyiken eper piroslott, de semmi nem mutatta, hogya ha
lottak emlékét külsőleg is ápolnák. A kőkeresztre kis fenyőlapot illesztenek 
be, mely egy keresztnevet, a sacerdos vagy monachus szócskát és három 
évszámot őriz : 

NONNUS BERNARDUS
sacerdos

1872 1890 1934

Néhány évtized elteltével ez is eltűnik a föld színéröl, a csontok bekerülnek 
a közös sírba és ott várnak a harsona szavára. 

A sírnál leteszik Bernard atyát a földre, arccal kelet felé. Az apát imád
kozik, megáldja a sírt és a halottat is meghinti szenteltvízzel. Azok közül, 
akik az egykori novioíusmester könnyű testét vállukon idáig hozták, az egyik 
leereszkedik a gödörbe, átveszi a fehér hullát és gondosan lefekteti a kegyes 
földre, mely magába fogadja. Csuklyáját fejére húzza, kezét elrejti a bő öltöny 
alá, azután feljön a többiekhez. Egy percnyi csend következik, mindenki 
magába mélyed, az arcokon átfut a meghatottság árnyéka. Könnyű méhek 
szállnak dél felé, a nyári délelőttönminden vidáman zsong és a tehenek csen
gője idehallik a távoli legelőről. Az apát rögöt dob a fehér foltra, a többiek 
követik, azután a testvérek lapátolni kezdik a földet, mely lassan megtalálja 
az arcot és játékosan elborítja. Robert atya érzi, hogy könnyek gyűlnek sze
mébe, lehajtja fejét, hogy ne lássa senki sírni, és amikor a szertartás végén 
felpillant, tekintete előtt minden ködbeborul. 

Harminc napon át minden szerzetes külön misézik és imádkozik Bernard 
atyáért, az ebédlőben kereszt őrzi emlékét, úgy szelgálják ki, mintha köztük 
lenne, majd a szegényeknek adják az érintetlen ételt. És a frissen hantolt sír 
alatt az ujoncok öreg magisztere tisztán hallja a hajnali csendben a matuti
numot és este a Salve Reginát, néha szeretne felkelni és beállni a sorba, de 
teste nem engedelmeskedik és a föld könyörtelenűl átszorítja. 
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