
A MAGÁNY SZIGETE
EGY KARTHAUZI EMLÉKEIBŰL

ELSO MISÉMET Szent Lajos-kápolnájában mutattam be, éppen az
ünnepén, augusztus 25-én. Az oltár anjou-liliomokkal telehintett kék hát
teréből emelkedett ki a szerit király alakja. A franciák természetesen
nagyon tisztelik, de meg közük van hozzá, mint szerzeteseknek is. Mond
ják, gyakran megjelent annakidején az éjféli matutinumon. Együtt éne
kelt a szerzetesekkeh a hatodik lekciót ő mondotta, mégpedig kivont
karddal a kezében. Bőkezűségének számtalan nY0!Da van még a kolostor
ban: fejedelmi ereklyetartók, illuminált kódexek stb. Jó jelnek kellett
vennem, hogy itt misézhettem először, az első hatások sok vigasztala
sával. Fiatal karthauzi testvér ministrált, hosszában elnyúlva, arccal a
földnek s a hidegtől - mint később megtudtam: az éhségtől is - resz
ketve. Az ő imádsága és magatartása avatta élménnyé mi sémet. Az ablak
széles olasz völgyre nyílt; íme, ezentúl ez lesz otthonom. A hegyek sok
apró, lombardtornyos, megfeketült templomot rejtegettek erdeikben, azok
kongattak most szünet nélkül bele. az arany reggelbe. Ez a szeketlan
harangozás szállt és szállt végig a völgyön.

A KIS HÁZ. A folyosó alacsony mellvédje tiszta márvány; vékony,
finom oszlopok emelkednek belőle és tartják a sok-sok alacsony, román
boltívet. A melivéddel szemben ajtó. Szinte szívén üti az embert a fölöt
tük csendesen beszélő sok felirás: "Deus ignis comsumens", - Isten
emésztő tűz, "Nostra autem conversatio in coelis est", - A mi társal
kodásunk az égben vagyon. "Porta coeli" - Mennyország kapuja. És
hasonlók. Itt érzi az ember, hogy igazságot mondanak. Az udvaron nem
látsz embert, néha mégis egy·egy gyérszakállú, öreg testvér söpörgeti
végig. A szökőkút vize egyenletesen zizeg s a napfény már kora reggel
ontja lángját. Majdnem mindig kék az ég. Benyitunk az egyik ajtón,
Rajta kehely van kivesve és a fölötte levő szent Szívből vér hull belé.
A karthauziak nagyon tisztelik a szent Vért; valahogy p,gy magyaráz
zák, hogy az Egyház misztikus testében ők az erek. Közvetítik az Egyház
minden tagjába Isten Szíve vérét, láthatatlanul, rejtetten. A karthauzi
páterek plébániája tehát az egész vílág. Hogyha az ér elmeszesedik,
eldugul, nem képes vért közvetíteni, ezért kell ruganyosnak maradnia
a szerzetesnek. Ezért kell lelke körül állandóan fujdogálnia a halál és
az élet szelének: halál 'önmagának, egyesülés Istennel.

Abenyíló cementpadozatú kis helyiség; pár kerti szerszám és egy
esztergapad alusznak benne, azután következik az első szoba ajtaja. Igy,
lakó nélkül, elhagyatott tanulószobának látszik; festetlen íróasztal, könyv
állvány, régi karthauzi auktorok poros köteteivel, amiket a világban alig
olvasnak. Az ablak ~ kis kertre nyílik; most ez is elhanyagolt. Majd
az én feladatom lesz mindent rendbehozni, egyéni életre kelteni. Balról
a hálószoba, egyszerű vaságyával, tengeri sással tömött matrácával.
A kőpadlőn alacsony fazsámoly, hogy arra lehessen lépni fölkeléskor.
Az ágy fejénél' imádkozó stallum, olyan mint a templomban. És ugyan
olyan ceremóniákkal kell imádkozni a karthauzinak otthon, mint a közös
ségben. Már most a stallum előtt úgy rendezkedhetünk be, ahogy tet
szik. Egy Szent Brunó-szobrot, vagy az Immaculátának egy képét, esetleg
puszta feszületet tehetünk a falra. 'Teljes szabadsá,g a cellában, azt tehet
benne mindenki, amít : akar, úgy ékesítheti, ahogy tetszik. Megtörtént.
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hogy egy meglehetős hideg természetű angol páter mallett fiatal olasz
kapott lakást, ez pedig naphosszat énekelt meg fütyült. Az angol nem
birta; panaszra ment a magiszterhez. Ez azonban széttárt Karokkal sajnál
kozását fejezte ki: "Nem tehetünk semmit, kérem - mondta ~, min
denki azt csinálhat a cellájában, amihez kedve van", Később aztán mégis
széthelyezték őket egymástól. '

A hálószoba ablaka körül repkényszerűen terjeszkedett egy dús
jázminbokor: bódító, fölséges illata még az éjszakát is fűszeressé tette,
Itt a kis kályha! Egészen apró, vasból való jószág. Persze rozsdás. Arra
való csak, hogy télidőben két nagy hasábfát dugjanak bele és ha a sze.
gény, megdermedt szerzetes hazatér a matutinumról, alágyujtson és tíz
percig melengethesse fölötte a kezét. Megtették azt is, hogy téglát mele
gitettek rajta, az egyiket aztán talpuk alá kötötték, a másikat - horri
bile dictu! - még a mellükre, vagy hátukra is. Aki nagyon fázós ember,
olajmagvakat szórhatott a tüzre - zsákokba gyüjtötték a testvérek -,
akkor tovább tartott ki a parázs. Esetleg két lábszárvédő harisnyát húzott,
de a kötött holmi tilos volt. Aki tudja, mit jelent 4 órát végigénekelni
éjjel, a nedves olasz hidegtől már teljesen átjárt templomban: az nem
csodálkozhat ezeken az óvóíntézkedéseken, a párórai alvás szerény bíz
tosítékaín,

Az Ave Mária-szobor. Ez mínden karthauzi öröme és vigasztalása.
Ebben a szobában, valahányszor megérkezel, vagy eltávozol belőle, el
kell mondanod egy Ave Máriát. Ezt a szebrot dísziti fel legszebben kertje
kincseivel a karthauzi, A szeretetnek mínden találékonysága szabad teret
kap. Ha valaki festeni, vagy rajzolni tud, kífestheti egész lakását,' külö
nösen ezt a szobát. Anyagot kap hozzá bőven; hoznak neki festéket, pasz
tellt Luccából. A karthauziak gazdagok és nagyúrian bőkezűek.

A KERT. A szobákból kilépve, tárt karokkal fogad a kert. Nincsen
vége, bár magas fal veszi körül háromoldalt -,-- mégis, a szem tovább
siklik a hirtelenül emelkedő hegyekre, erdőkre. A legkedvesebb biro
dalom. Gyümölcsfák és sudár pálmák várnak reád, néha még, ha szeren
cséd van, fügefád is lesz, melynek termését majdnem kéthetenként szed-

- heted a nyári hónapokban. A virágok, persze, már ahol gondozzák őket,

versenyt nyílnak. ,eszeveszett gyorsasággal. Alig kéthétig tart itt sze
zónja a legszebb rózsának, a kardvírágnak, nárcisznak; a perzselő nap
rozsdává égeti őket hevével. Sokat kell majd dolgozni a kertben, mert,
amint megtanulod, a kertnek ellenségei vannak. A sok dudva, a nyúl
árnyék, ördögszekere. kigyóhagyma stb., amiket napokig sáros kézzel
kell kigyomlálnod. Azután a csigák, amelyek alattomban letarolnak min
den gyönge palántát. Nagyszerű iskola ez a lelkiélet számára. Gyomlá-.
lás, türelem és munka nélkül: megreked, De nyugodtan kell csinálni,
mindent jól előkészíteni - már késő ősszel -, hogy' aztán glédában
álljanak a virágok pazar szinorgiájukkal. Lehet aztán lesni az éjszaka
csendjében: nyílik-e már a gladiolusz, s milyen színe lesz. Kimondhatat
lan öröm van ezekben. Mert a kert az elmélyülés és imádság csodálatos
helye. Itt éli át ai ember, teljes magányban, hangtól sem zavarva a nagy
ünnepek gondolatait: a húsvétot, a pünkösdöt, a karácsonyt. Sehol sem
úgy, mínt itt. Ilyenkor ugyanis nem a ceremóniákat és a külső fényt fokoz
zák, hanem a magányt. Megtiltják még a privát miséket is, a közös gya
korlatokat, hogy a szerzetesek teljesen átadhassák magukat a kereszt,
a feltámadás és a megtestesülés misztériumainak. Az ember. szinte súly
talan, csupa lélekké változík. Rátekínt a kert falát díszítő nagy barna
fakeresztre; közepén csak egy égővörös szív van, lábánál pedig koronás,
kékszínű- Máría-monogramm. Több nem kell.

A kertfalakat édes szőlő borítja be teljesen, mindenestül !i bent-
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lakó rendelkezésére. Késő ősszel testvérek jönnek és lemetszik a meg
maradt fürtöket, hogy az óriási darazsak el ne lepjék a cellát. A kert
lábjában, cementágyban, kis patakot vezettek át a gondos építők, a
"la Gorát", Simán, selymesen lolydogál a szerzetesnek ez a csendes társa.
Néha elapad, hogyha a szomszédos cella vaszsilipjét leeresztik. Máskor
meg mi duzzasztjuk fel, hogy kimossuk benne a fehér ruhát, vagy pedig,
égő augusztusban, belemerüljünk teljesen a hűsítő habokba. Az olyan
szerzetes, aki nem birja a majdnem egyenlítői meleget, napjában több
ször is fürdik. De legjobb csak odaállni melléje és belebámulni. Kell-e
akkor könyv, vagy elmélkedés? A habokban teljesen megtalálni a múlan
dóság, a tisztaság, a rejtett élet és termékenység nagy leckéit. A karthau
zinak tulajdonképen nincs is imakönyve, nincsen elmélkedése. Az ő napja:
elmélkedés. A forró köveken kifeküsznek a lüktető hasú kis gyíkok,
egyedüli eleven kis testvérek; néha a falon túl elballag egy-egy szekér
és valamí távolí gyerekhang hallatszik: az elhagyott világ táviratai. de
ezek is csak a csend sajátságos hangjába visznek bele itt színt.

IDÖK FOLy AMAN otthonossá lettem a kolostorban és egyeseket
közelről is megismertem. Különben a családiasság szelleme erősebben

kifejlődött itten, mint más szerzetbén. Férfias, kemény szellem uralko
dott, igaz, mégis valami anyásan gyengéd érdeklődés volt egymásiránt
a heti egyszeri üdülőórán és a hétfői 3-4 órás sétákon. Mindent tudtunk
egymásról. A magiszter kezébe összefutott a jelentkezők levelezése a világ
minden tájáról. Csemegeként elhozta ezeket a rekreációra, úgy, hogy a
jelentkezőt már jóval megérkezése előtt teljesen ismertük. Volt ott levél
Afrikából. Indiából. Dél-Amerikából, mindenünnen. A 35 páter közül ma
gam is ismertem belga, flamand, francia, angol, észak- és délamerikait.
olaszt, magyart, indiait. Csak éppen a német hiányzott. Nagyon érdekes
volt, hogyan bántak ezekkel a jelöltekkel. Némelyiket, aki pedíg sokat
ígért. visszautasították és reményteleneket vettek fel. Az egyiknek pl.
köztudomású volt az ügye. Tudtuk, hogy teljesen elzüllött ember, súlyos
bűnöket volt oka megsiratní, sőt az öngyilkossággal ís megpróbálkozott.
A tanácstagok összedugták a fejüket és mégís úgy határoztak, hogy fel
veszík az illetőt, mert, úgymond, hátha Isten utolsó szalmaszálként nyujtja
neki a karthauzi hívatást. Gondolkodásuk míndenestül természetfeletti volt.

Nem kís megütközéssel vettem észre, egyszer a velem szemben levő
stallumban, egy új jelölt feltűnését. Természetesen, ha éjjel. jött" csak a
fehér ruha és az ar,c derengett valamiképen. Azonban ennek a jelöltnek
nem volt arca, csak ruhája. Szinte félelemmel ültem vele szemben. Más
nap a konvent-misén derült ki a titok: indiai volt az illető, teljesen sötét
arc. Messziről jött szegény és az olasz ég alatt is sokat fázott. Egész
lila volt a tenyere. És 'ez a vékonydongájú idegen legény, a maga haj
lékony, nőies modorával, mégis mindent kibírt. Talán a legjobb novicius
volt közöttünk. Angol egyetemet járt, hercegi családból származott.

Igaz, a Karthauzban sok volt az arisztokrata, a finom úriember,
de épúgy a legegyszerűbb rétegből is bőven rekrutálódtak. Persze éppen
annyit számított az egyik, mint a másik. Hangos derültség fogadta pél
dául, mikor egyszer csak a matutinumra befordult egészen otthonosan
a pocakos, nagytokájú szakács testvér. A testvérek közül optált a páte
rekhez és előlről kezdte pályafutását, a papság felé. Mindenki jól ismerte
és nagyon szerette a vidám szakácsot. dehát azt nem képzeltük felőle,

hogy ilyen ambíciói vannak. A magiszter mégis a legtermészetesebb
komolysággal iktatta be növendékei közé.

Egy éjjel a tribűnön különös jelenség vonta magára a figyelmet.
Lobogó sörényű, kihajtott gallérú, fiatal gyerek könyökölt széles hánya-
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vetiséggel a korláton. Akik odafékeztük szemünket. mindjárt gondoltuk,
hogy az új kalábriai jelölt az. No de, ebből a figurából, akin meglátszott
a fasizmus szabados szelleme és kiabáló életszeretete, ebből csak még
sem lesz karthauzi páter? Hanem amikor közénk jött, folyton ragyogó
arccal, széles nevetéssel és igazi olasz kedvességgel, láttuk, hogya magisz
tert mintha hájjal kenegetnék. "Végre egy fiatal!" - mondotta s a töb
biek is úgy voltak vele. Akkor tanultam meg, hogy ezek a szigorú embe
rek mégis ugyanazt a lelkiséget szeretik, amelyiknek valaha otthon mín
dig tisztelője voltam: a gyermekséget, a lelki fiatalságot, a természetes
séget. A fiatalság "magas arisztokráciáját". Caractere iralehe - úgy
mondták ők. Friss jellem. "Az birja ki nálunk, akiben van bátorság, aki
ben van bizalom."

Dom Denys - a fiatal olasz - engem nagyon szeretett, mindig sza·
lutált, ha meglátott s folytatta velem a hagyományos olasz-magyar barát
ságot. Erősen biztatott, hogy ne féljek, Mussolini majd pártfogolja
Ausztriát és nem engedi, hogy elárasszák a németek. Mire a magiszter
gyengéden oldalbabökte. "Ugyan hallgasson, hiszen már négy hónapja
bevonult Hitler Bécsbe". (Persze, mi az égvilágon semmiféle ujságot ott
nem tudtunk.) Dom Denys pontos, lelkiismeretes szerzetes volt, szabad
idejében azonban folytatta gyermeki mókáit. Telehintette pl. virággal
celláját és körmeneteket rendezett benne, teljes magányban, biborosi
kalappal a fején. A magiszter nagyot nevetett rajta, de mindez nem volt
rossz pont a számára, mert ha dolgozni kellett, nekifeküdt a gyerek,
csak úgy szakadt róla az izzadság. Amellett mély lelkíségű ember volt.
Egyszer kivallotta kérdésemre, miért is zárkozott el fiatalon, vidáman
a magányba: bátyja lelkét akarta megmenteni ezzel az áldozattal. A ter
mészete berzenkedett ugyan a karthauzi élettől, de az áldozat ereje job
ban odakötötte, mint bármiféle természetes hajlam.

(Folytatjuk.)

P. Szedő Szeverin

HULLAHORDOZ()!{ D,ALA
Orrunk elé kendőt kötünk,
a bűz még igy is mellbevág,
ez hát a földi börtönünk;
e bamba fő, e görbe láb?

Hajuk csak kóc, fejük viasz,
szemük halálba dermedett;
volt-ajkukon fagyott panasz:
jaj, ember voltam, emberek!

Ember volt ő is és vidám,
s be sokszor leste kedvesét!
s most itt hever kábán-sután,
mint ócska lim-lom, nyűtt szemét,

Volt néki lelke, Istenem, .
szemében izzó, mint a szén?
Fejem lehajtom csöndesen
egy képzelt égi gyász-zenén.

Holnap talán ilyen leszek:
eggyéfagyott viaszdarab.
és visszakéred lelkemet
sötét-mezőjű ég alatt.

Tiéd az élet és halál,
miénk a szenvedés, a kin, 
de rájuk balzsam enyhe vár
a nemlét könnyű habjain.

Végh György
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