
A MAGÁNY SZIGETE
EGY KARTHAUZI EMLÉKEIBŐL

. KARTHAUZI LELKlSÉGRÖL tulajdonképen nem lehet beszélni. Már
sok baja volt egyes noviciusoknak e kérdés feszegetésével. Szent Brunó
elgondolása szerint a Karthauz, ez a félig remete; félig coenobita város
csak fedelet nyujt mindazok számára, akik a világot el akarják hagyni és
Istent a magányban akarják imádni. Egyébiránt tökéletes szabadságot
engedett kinek-kinek, hogyan rendezze be lelkiéletét. Ezek szerint itt a
lelkiélet fogalma valóban azonosult az élet fogalmával, ellentétben mín
den mesterségesen kiagyalt, megszabott és lemásolt dologgal. Ezekre
nézve még tanácsot, utasítást sem kapott az ember, annyira nem szeret
ték. Elvük szerint azonban a mesterséges lelkiéletet is megengedték. Sok
szor kérdeztem Dom Laurent-t, olvassak-e itt a magányban, vagy pedig
csak imádkozzam? Jegyezzek-e vajjon, úgy mínt annakelőtte, vagy pedig
éljek pillanatról-pillanatra, a kegyelem hullámainak hátán. Ö semmire
sem válaszolt, semmit sem tanácsolt, vagy rosszalt. Megsejtettem, hogy
itt a magányban már nincsen út. Úttalan-utakon kell járni, a Szentlélek
néma vezetése alatt. Aki még ragaszkodott (mert ragaszkodhatott) a régi
utakhoz, pl. a jezsuita, a ferences, vagy redemptorista lelkiséghez, az
sosem értette meg a remeteélet szépségeít, nem szívta hegyi levegőjét.

Itt bátran kellett haladni és talán ez az első jellemző vonása mégis az
ő arculatuknak: a bátorság. Ha szóbakerült valamelyik jelölt rátermett
sége, Dom Laurent rábólintott: "Il a du courage" - Van bátorsága! s
ezzel alkalmassá nyilvánította a mí életünkre. Hát hiszen a. hősiesség
példáinak igazán nem voltunk szűkiben. Csak rá kellett nézni pl. a sek
restyés páter, Dom Benoit fekete arcára, míntha fakéregből lett volna össze
róva. Soha nem evett főtt ételt, csak abból táplálkozott, ami a kertjében
termett. A vasárnapi ebédeket karbafont kézzel imádkozta végig. A leg
nehezebb munkát is, mínt pl. a külső habitus mosását, maga végezte.

. A testvérektől semmit el nem fogadott. És ez a Gandhira emlékeztető,

törékeny és meghatározhatatlan korú ember, aki állítólag. éjjel csak egy
óra hosszat aludt, emésztő tűzzel végezte kötelességeit, pontosan abban
a pillanatban, amikor ideje elérkezett. Egyébként állandóan a legmélyebb
imába került, lehorgasztotta nagy koponyáját és már semmit sem tudott
a világról. Ö a szigorú spanyol bencésektől jött át remetének. És még
hány ilyen volt. Dom Jaques szeretet által elpalástolt hősiessége, Dom
Denys fiatalos munkája és beleállása az idegenszerű környezetbe, Frere
Brunó és Dom Rafael világot és vagyont elhagyása - hiszen ezekből

különálló regény is kítelnék ...
Ha bátorságot mondtak, bizalmat értettek. Ha valahol, hát itten,

nagyon jól tudták, mí az emberi erő. Hogy a legnagyobb "courage'
semmivé foszlik a magány kísértéseiben, ha nem támogatja isteni erő;

ezt pedig a bizalom mértékével lehet megkapni. A jelölttől nem azt kér
dezték, tud-e majd virrasztani, tud-e böjtölni, bírja-e majd a magányt,
a szótlanságot, hanem: van-e bizalma, mert ha önmagára építő, aggályos
léleknek mutatkozott, fel sem vették, vagy nagyon gyorsan expediálták.
Míkor egyízben belső nyomorúságaimmal odamerészkedtem a mester elé,
ritkán láttam olyan szigorúnak, mínt akkor. Reszketve fogódzott az asztal
végébe, hogy rám ne törjön. Szemében lángok kigyóztak: "Olyan embe
reket, akik sajátmagukkal foglalkoznak, nem használhatunk I Akkor men
jen azonnal haza!" Nohát ettől a perctől kezdve nem is foglalkoztam
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bajaimmal, ezzel a mérgezett anyaggal és megértettem az ő bölcs útju
kat. "Foglalkozz Istennel és hibáid' el fognak tűnni." Ez az elv az egyéb
ként oly szigorú napirendben is megmutatkozott. 24 óra alatt lelkiisme
retvizsgálatra csak egyetlenegy percet szántak. (Ezzel természetesen nem
akartak más módszereket elitélni.) Innen van, hogy annyira szerették a
vidám természetet: caractere itoictie, ahogy mondották, hiszen az ön
magától való elfordulás egyszersmind felszabadulás és öröm forrása.
Ilyen egyszerű, szabad volt a viselkedés egymás között is, sokkal bát
rabb és szókimondóbb, mint odahaza. Talán kissé nyersebb, férfiasabb.

Minek a jele a vidámság, ha nem a tisztaságé? És itt már nemcsak
a materiális, közönséges értelemben vett tisztaságot értik ezen, hanem
azt a belső, minden képzettől. élmény-emléktől, aggódástól és gondoktól
ment szűzességet,melyet sehol másutt elérni, emberileg szólva, nem lehet.
Ezt ők gyöngyvÍrággal - muguet - jelképezték, annak hófehér csen
getyűivel, melyek húsos levelekbe burkolóznak s nem látnak annyit a
világból, mint a büszke liliom. A liliom az evangélium szavai szerint
inkább a gondtól való mentességet jelképezi. Bármily merésznek látszik
is talán a világban kivihetetlennek: az itteni szerzetesek mégis sokat
adtak erre a kifinomult tisztaságra, belső gondtalanságra és az ellen
kezőjét, az aggályos lelket, rokonnak találták a tisztátalansággal.

Amennyire körűlnézhettem. az itteni lelkek az egyszerűségben

egyeztek meg leginkább. És itt térek vissza Dom Vidal székfoglalójára
és Mére Teresa tanításaira. Roppant egyszerűen építették fel a lelkiéletet.
Két sarkpontja volt szerintük: 1. mort a soi méme - halál sajátmagunk
nak és 2. union a Dieu - egyesülés Istennel. Ebben foglaltak össze, erre
vezettek vissza mindent. Onmagának meghalás ugyanaz, mint az öntele
dés, Keresztes Szent János sötét éjszakái (10 noviciustársam között 6
csakis Keresztes Szent Jánost olvasta); az Istennel való egyesülés pedig,
férfiasan abban nyilvánult, hogy a közös dolgokat, vagyis az Ö akaratát
a legnagyobb pontossággal végezték és a magány keresztjét tökéletesen
viselték. A közvetlen lstenkeresés annyira sajátosságuk, hogy ennek
érdekében mindenre képesek. A prior néha még többet és keményebbet
parancsolhat a szabálynál, ehhez joga van egyes lelkek fejlődése érdeké
ben. Simplicité _. egyszerűség. Ezt találta Szent Brunó jellegzetes voná
sának Dom Laurent is, aki gyönyörű cikket írt erről valami francia
lexikonba. Hogy azután az egyeseknél ez miképen alakul ki, az már egé
-szen a Szentlélek műve.

Dom Laurentnak sok lelkigyermeke volt a páterek és testvérek
között. Bármikor jöhettek lelkiügyeikkel, nem kötelezte őket a heti egy
szeri gyónás és a kijelölt gyóntató személye. Ott találtuk őket a benyiló
ban, a térdeplőnél, amint várták sorukat. némán és szeretettel néztek
reánk. Feltűnt közöttük egy bernaruhés, még szakálltalan testvér - ők

csak később kapnak fehér habitust, alul kerek skapuláréval, s csak ké
sőbb növesztenek szakállt, a "nagy" fogadalom után többször emlékeze
tembe vésődött eddig is már mély, intelligens, kissé szomorú szempárja.
A forgón át találkozott tekintetünk, amint az ételt benyujtotta. A köny
bán dolgozott, s kis kocsin ő tolta végig a keresztfolyosón az ebédet,
megállt az' egyes házaknál és kiosztotta kinek-kinek a porcióját. Olasz
ember volt - Dom Laurenthoz jártak egyébként az olasz, spanyol és
angol testvérek majdnem mínd, mert kitünően értette nyelvüket. A test
vér oly érdekes egyéníség lehetett, hogy kérdezősködtemfelőle a magisz
ternél. Kiderült, hogy gimnáziumi igazgató létére - egy génuai, egészen
modern intézetet vezetett - idezárkózott be hozzánk laikustestvérnek
és hallani sem akart róla, hogy pappá szenteljék és a páterek közé
kerüljön. Nem úgy, mínt Dom Celestin, a kövér szakács, aki már sok-
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évi konyhai szolgálat után áhította meg a papi rend szentségét. Név
rokonom is volt: frere Brunónak hívták - a testvérek és páterek, két
egészen különálló birodalom, ugyanazt a nevet kaphatták egy kolostor
ban is - és ott őrlődött a konyhai munka alacsonyabbján: tányér
mosogatáson, ételkihordáson, A nagy melegek idején inge facsaró viz
volt, többször kellett váltania; lefogyott, ideje is kevés maradt az imád
ságra, a magány boldogságát alig kóstolhatta. az a fölséges tudat tartotta
benne a lelket csupán, hogy mégis i t t van, messze a világ fölött,
szigeten a magaválasztotta alázatosság állapotában.

Ezt az embert sajátságos kisértések rohanták meg és próbálták
hivatásából kizökkenteni. Látszott, hogy Isten előtt milyen drága hivatás
volt ez. Először úgy esett, hogy egy genovai értesítés szerint, valamelyik
rokonától több millió lírát örökölt. Nagy pénz volt ez akkor; az elöl-
járók méltán féltették Bruno testvér, netalán elveszítse fejét és otthagyja
a kolostort. Nemsokára ismét tetemes pénzt örökölt valahonnan; szinte
gyanús volt már a dolog. Bruno sokkal értékesebb ember volt, semhogy
elszédült volna, bár a magány mézeshetein már túljutott és a reálitás
keserűbb kelyhét is megízlelte már... Szilárd maradt.

Jött a második roham: Genovából egész küldöttség: eresszék haza
Frere Brunót, állami érdek, hogy ő vezesse tovább a mintagimnáziumot,
nem tudják pótolni a munkáját. A karthauziak, szent közömbösséggel,
elengedték volna: tessék, döntsön ő maga sorsa felől. Bruno aztán meg
magyarázta földieinek, hogy sokkal többre értékelí a maga csendes áldo
zatát itt a kolostorban, mint bármely aktív munkát; a kegyelem rendjé
ben több haszon háramlik még hazájára is - hittel nézzék a dolgot 
s nincsen pótolhatatlan munkaerő, Dolgukvégezetlen mentek haza a
genovaiak, s Bruno testvér egyideig nyugton maradhatott. Nem sokáig;
a kolostor csendjét ugyanis egy nagy úr, a bíboros jötte zavarta meg.

A bíborosnak joguk van hozzá, hogy még a Karthauz klauzurájába
is behatoljanak. Vidal y Barraquer érseken kívül, aki állandóan nálunk
lakott XI. pius pápa haláláig, Caccia Dominioni kardinális látogatta
meg a klastromot; rokonának, Dom RaphaeInek beöltözésére, vagy, amint
itt mondják, becellázására jött el. Most pedig Bruno testvér egy biboros
rokona jelent meg - nevét már elfelejtettem, alighanem Pellegrinetti
bíboros volt az illető -, hogy unokaöccsével komoly szót váltson.
S ez volt a testvér utolsó, legkülönösebb kisértése. "Csak nem fogsz egész
életeden laikus-testvér sorban tengődni? - feddette - ha már fejedbe
vetted, hogy a magányban maradsz, legalább légy páter! én fölszentellek
egy-kettőre, valami rövid kurzust végzesz, gyóntatnod úgysem kell,
nekem pedig hatalmam vall rá, hogy soronkívül is fölszenteljelek ...
akkor legalább mísézhetsz és nem vagy szolgasorban ..." (Szó, ami szó,
a laikustestvérek állapota itt a Karthauzban éppen nem valami demo
kratikus). Frere Bruno régen elkészült volt erre a próbára is. Energikusan
megmagyarázta, mennyire más célok vezették ide a magányba, s külön
ben is - a mise félóráján kívül - itt nem sokat számít, felszentelt pap-e
valaki, vagy sem ... a magány egyformán ráborul mindenkire.

(Folytat[uk.)
P. Szedő Szeverin
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