
A MAGÁNY SZIGETE
EGY KARTHAUZI EMLÉKEIBŰL

AZ ÉJJELI ZSOLOZSMA volt a Karthauzia lelke. A legnagyobb
áldozat. Valóban a dícséret áldozata. Erről semmikép sem lehetett el
maradni. Az ébresztés már 10, vagy 11 óra tájban történt, az officium
szerint. Az ágy fölött levő kis faablakot megkocogtattaaz ébresztő, amire
válaszul a kis petróleumlámpást meg kellett gyujtani. Magunkra hánytuk
a ruháit és még az otthoni stallumban elrecftáltuk a Szűzanya kis zso
lozsmáját. Majd egy óráig tartott. Akkor aztán az ajtó mögül vártuk a
harangszót. Az első kondulásra egyszerre minden szerzetes kitárta ajta
ját, mintha zsinóron rángatták volna: libasorban, egymás háta mögött
a keresztfolyosón a templom felé igyekeztünk. Felejthetetlen éjszakai.
bandukolás l A holdfény fehérre' meszelte a márványoszlopokat, a szökő

kút zizegett, a csillagok szíkráztak. Csak az előttünk menő hátát és a
túloldalon menetelő csuklyás, fehér társainkat láttuk. Mikor összeértünk
a templomajtónál. mindegyikünk átvette a harangkötelet az előző kéz-.
ből, egy-kettőt húzott rajta és továbbadta az utána következőnek. Igy
a harangozást együttesen végeztük: Dom Benoit, a sekrestyés páter kezdte
és az utolsó novicius odacsatolta a kötelet a padokhoz. Mindenki elfog
lalta helyét. Ha valaki elmaradt, kis lámpással kezében utánament egy
erre kirendelt páter. De ilyen esetre csak egyre emlékszem. Egyébként
lehetetlen elaludni, hiszen az ébresztés után, a templombavonulás alkal
mával, ki-ki meghúzza az útjába eső valamennyi házacska csengőjét.

Még rosszullét e,g'etén is, matutinumró l elmaradni nem szoktak. Dom
Denyst pl. egyszer a lábán operálták és íme, mikor Luceából hazahozták
aznap éjjel mégis szorgalmasan tologatták kis kocsin' a matutinumra.
Magam is átestem kisebb lázas megfázásokon. A mester ilyenkor minden
lehető jót belém tömött, aszpirint, rengeteg mennyiségű.hársfateát, de
11 órakor szeretettel értem jött, nehogy véletlenül elmaradjak az éjféli
áldozatról. Pedig nem kevesen sóhajtoztunk néha egy jó kialvás után.

A generális atya, több mint 99 éves ember, aki útközben már
elpotyogtatta ruhadarabjait is, minden éjjel az elsők között csoszogott
bea stallumba. Süket volt mint az ágyú -és. hazamenet elölről kezdte az
egész officiumot. Mégis, a kérdésre, hogy minek jön el akkor? rendület
lenül azt felelte: "Ez a legnagyobb áldozatunk és jó példát kell adnom",

Csendes imádságban hajlanak össze a fejek. Sötét van. Majd
a szentélyben felcsendül a karvezető páter háromszoros "Deus in
adjutorium meum intende!-je s nekiindul' a zsolozsma hatalmas áradata
szívfájditóan szép és kissé bús dallamával. Mindent énekelnek. Most
értem csak meg, mít jelent a breviárium szó, Hát az valóban "rövidítés".
Mert, ahol nálunk három zsoltár van, ottan hat. A lectiók is megszapo
rodnak és hosszúak. AMiatyánkhoz . mindig hozzámondják az Üdvöz
légyet is. És a Te Deum után, a Laudes előtt beékeIik a halotti zsolozs
mát. Félóráig tart még a figyelem, azután már csak kóvályog az ember
feje. Alattomos fáradtság fogja el az összetett lábakkal órákon át ülő

embert. Az idősebbek nem is világítanak, kívülről tudnak mindent.
A noviciusok még használják a gyertyát. Hárman tekintenek egy óriási
kódexbe és így énekelnek. A leckékre kimegyünk a hajó középén álló
pulpitushoz. Lámpával követjük a sorokat és az általános hallgatásban
gyönyörű hangok csendülnek fel. Különösen emlékszem a fiatal olasz
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Dom Jaques magas tenorjára. Dom Hugues mesteri kiegyensúlyozott
ságára, Dom Gérard, a tüzes délfrancia, átható erejü hangjára. Szinte
vártuk már mikor következik. A különböző nemzetek kiejtése meg sem
közelitette a magyar szájban tisztán érthető latin éneket. A Laudes
végén imádsággal fejezte be a vezető az éjjeli zsolozsmát. Télen génibe
redetten, nyáron a gyapjúruhában mintegy megfőve szédelegtünk. mi
noviciusok, hazafelé a csillagos éjben, mégis valami kimondhatatlan
boldog élménnyel és tökéletes békével szívünkben. Ebből a szívből itten
elszállt minden gond és olyan belső tisztaság, hogy ne mondjam, szűzies

ség lakozott benne, amit a világ képtelen megadni s aminek a tövén
szerétet és öröm nyílik öntudatlan.

VIRGINITÉ DE L'AME - a lélek szűzessége. A karthauzi remete
legnagyobb dísze. Jól tudják azt, hogy mihelyt kiteszik lábukat a fala
kon, már lehetetlen megőrizni. Egy utcaforgatag, egy beszélgetés már
képes letörni a lélekről azt a minden emlékképtől és hatástól mentes
hamvasságot, ami a lepkeszárny hímporához hasonló s aminek vissza
verődése ott tükröződik a karthauzi szemekben. Dom Laurent ezért nem
akarta feláldozni remetehivatását semmi áron. Az éjféli zsolozsma négy
éven át annyira kimerítette, hogy mikor matutinum után a páterek
kitámolyogtak a szentélyből és a régi luccai polgár kopott márványemléke
fölött mélyen meghajoltak az Oltáriszentségnek, az örökmécs fényében,
ájultan vágódott végig a márványlapon. Ez többször megismétlődött.

Az idősebbek már elbpcsátásáról gondolkodtak, Dom Laurent azonban
váltig erősítette: legyenek türelemmel, ő akarja az éjjeli kórust kibírni.
Hallatlan akaratereje négy év multán győzedelmeskedett.Pedig még egy
nehézségen kellett diadalmaskodnia: a kórus után ugyanis nem tudott
elaludni. Amikor én noviciusa voltam, akkor már, mint mindenben,
ebben is tökéletes volt. Fáradtságnak nyoma sem látszott rajta, pedig
gyakran hosszú tanácskozásai voltak az éjjeli kórus előtt és után.

. A RÉGIEK is megható ragaszkodással szerétték az éjszakát. Mesél-
ték, és régi könyvekben olvastam is: valamelyik középkori Karthauz
leégett. Sok szerzetes el is pusztult akkor. Azonban éjféltájban a prior
felkelt negyedmagával, hosszú gyertyát gyujtottak meg és a templom
még füstölgő romjai között az officiumot ex inieqro, vagyis teljes egészé
ben végigénekelték. A karthauziak rendkívüli kiegyensúlyozottságát
magamnak is volt alkalmam tapasztalni. Megtörtént, hogy az egyik olasz
országi földrengés alkalmával, erős lökés következtében, a karthauziak
templomának boltozata és falai végígrepedtek. Zsolozsma ideje volt, a
páterek éppen stallumukban álltak, de mégcsak szemüket sem emelték
fel a könyvből. "Semmise háborítson téged." Nagyon kedves eset, amit
a Grande Chartreuse egyik szerzeteséről jegyeztek fel. A kolostorba
vezető utak sziklásak, járhatatlanok voltak még akkoriban, közel a
meredélyhez. Ezért gyakran használtak öszvért a páterek, akiknek kívül
akadt dolguk. Egyízben, késő este, hiába vártak haza egy idősebb rend
tagot. Az öszvér egyedül jött haza, üres nyereggel. Rögtön kisiettek az
útra, kiáltoztak és mindenfelé kutatták az elveszettet. Egyszerre csak
a szakadék mélyéből nyugodt hang érkezik fel. Megpillantják a keresett
pátert, erős faág által felnyársalva a csuklyáján függeni.. Kezében tar
totta vastag breviáriumát és nyugodtan imádkozott.

Már a konventmisén nagyon kiismertük egymás "módját". Sok
lelki és szellemi kiválóságra már figyelmeztettek, mielőtt hetesekként
szerepeltünk volna. Dom Benoit pl. teljesen fel volt mentve a konvent
mise alól és prlvátmíséjét is bezárt ajtók mögött végezte. Amilyen külö
nös kegyelmekkel megáldott ember volt, nem alaptalanul hiszem, hogy
levitáció (föld fölött lebegés) fordulhatott elő miséje közben és ezt



mégsem akarták az egész közösség elé vinni. Még igy is oly hangasan
misézett, hogy az inkább valami ujjongásfélének vált volna be. Viszont
hetesként szerepelt Dom Longín, egy magas, hajlottkorú és végtelen fáj
dalmas tekitetű francia páter, akit általában szentéletűnek tartottak.
Többször találkoztam vele és míndannyíszor mély hatással volt rám
alázatos előreköszönése és az alakjából áradó szeretet. Mégis az egyetlen,
akinek életéről nem sokat tudok. Sejteni lehet a nevéről, hogy anagy
megtérők közé tartozott. (A nevét mindenki maga választhatta. Egy
papirszeletre három nevet írhattunk fel s ezek közül válogatott a gene
rális. Kivételszámba menő kegy gyanánt nekem a Brunó nevet járta ki
a mester.) Longinus ugyanis az a százados volt, aki átdöfte Jézus Szívét
s később szentté lett. Ez a páter, amint közeledett akonszekráció, zo
kogni kezdett. Úrfelmutatás után már bőségesen folytak könnyei, teste
a míseruha alatt, hiába fogódzott az oltár szélébe, csakúgy reszketett.
Teljesen tanácstalanul és tehetetlenül állt ott, szemét az oltáron heverő

Úr Jézusra szegezve és nem tudta visszafojtani a "könnyek adományát".
Mélyen épületes jelenség volt egy héten át látni ezt a nála míndennap
megújuló kegyelmi csodát. A karthauziak nem sokat hederítettek az
egészre. Öket semmi ki nem hozta a sodrukból. Megengedték a leghaj
meresztőbb önmegtagadásokat is, csak bírja az illető. Viszont nem dobtak
követ arra sem, aki a megengedhető összes kényelmeket kihasználta 
ha ugyan volt ilyen. Nekik mindegy volt, csak a szabályt tartsa meg.
Es így, egymás életébe soha kritizáló éllel bele nem szólva, tökéletes
volt a harmónia.

A szép hangúak között, akik gyakran gyönyörködtették a közös
séget, feltűnt egy öreg páter, akinek jóformán hangja sem volt, csak
úgy hápogott az oltárnál. Már előbb észrevettem őt, amint a templomba
jövet a kis, sovány, de rendkívül katonás tartású öreg egyszerre csak
nagy kerek skatulyát húz elő zsebéből, s abba beledob egy követ. Ugyan
mit csinál? Es miért vették fel, ha nincs hangja? Lévén ez a karthauzi
hivatásnak színtén fontos velejárója. Később megtudtam, hogy az illető

Dom Marcel, aki nagyon későn, 50 éves korában jelentkezett a rendbe.
Franciaország egyik leggazdagabb gyárosa volt. Hosszú, őszszakállú bácsi
már, nagyapa, amikor náluk kopogtatott. Es itt ismét megnyilvánult a
karthauziak nagyvonalúsága. Csupán erényei és kiválóságai miatt, eltekin
tettek hajlott korától és elapadt hangjától. Felvették. A borotva egészen
megfiatalította és mikor ott voltam, már 20 éve élt a rendben a leg
teljesebb egészségben. Sokat ugyon nem csinált, de szerzetes volt: derűt

. és erőt sugárzott maga körül, jó volf ránézni. Mindenki rajongásig sze
. rette. Hát a skatulya? Annak nyitja meg az volt, hogy Dom Marcel a
maga gyermeki egyszerűségébena rózsafüzér embere volt s valahányszor
egy öttizeddel végzett: golyót dobott a skatulyába. Este aztán meg
számlálta, hány golyó van. Volt néha kilenc is, ami hallatlan teljesítmény
a szóbeli imával amúgy is túlspékélt karthauzi napirendben. Senki sem
szólta meg. Itt mindenki úgy imádkozott, ahogy akart. Később az öreg
gyengülni kezdett, elküldték Dél-Franciaországba, ahol szent halállal fejezte
be nemesen felépített életét. Mindenki rendkívül sajnálta, dehát nem
egészen halt meg, mert állandóan emlegették, mintha még köztük élt
volna.
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