
A MAGÁNY SZIGETE
EGY KARTHAUZI EMLÉKEIBŰL

AZ új GENERÁLIS megválasztása oly esemény volt, amilyenben
ritkán van része a karthauzinak élete folyamán. Az egész világról össze
gyűltek a karthauzi prioroki volt aztán mít nézni a telhetetlen újonc
szemeknek a válogatott remete-társaságon. Előre tudtuk, ki honnan való,
a sorrend révén, amelyben a házak régisége szerint ültek a kóruson, az
ebédlőben és a be- és kivonulásök alkalmával. A Grande Chartreuse után
rangban' következő volt a kalábriai kolostor, amelyet színtén még Szent
Brunó alapított és így tovább. Feltűnő volt, hogy valamennyit megelőzte

az egyik aránylag fiatalabb spanyol kolostor priorja; mint megtudtam.
ez azért volt így, mert az illető püspöki rangot viselt, és csak szentszéki
engedéllyel léphetett be egyszerű szerzetesnek mihozzánk; nemsokára.
kolostora priornak választotta meg; .de a püspöki inszigniákat sohasem
viselte. Csak ilyen alkalmakkor becsülték meg benne az eltörölhetetlen
főpapi jelleget.

A düsseldorfi német prior töpörödött, nyomorék alakját könnyen
fölismertük. Gyermeknagyságú kis öreg volt, beteg derekát ezüstből

pótolta 'az orvostudomány. Felbecsülhetetlen értékű, kitűnő koponya,
akinek legújabb mesterfogását éppen akkoriban suttogták itt Farnétában
is. A Hitlervilág már kezdett vészesen kibontakozni; Olaszországban
tulajdonképen sohasem szerették ezt a szellemet. Mikor megtörtént Hit
lernek emlékezetes római utazáa - az agg pápa könnyezve vonult ki a
horogkeresztes zászlókkal díszített Rómából Castel Gandolfóba - a né
pet, a testületeket, és az iskolákat kiparancsolták Lucca pályaudvarára is.
Találkoztunk egyesekkel és megkérdeztük, hová tart a nagy népáradat?
Azt felelték: "Megyünk fogadni az ördögöt". Düsselfordba is ellátogattak
Hitler emberei;' nem oszlatták fel a kolostort, mert hiszen nem foglal
koztak ottan se az ifjúsággal, se politikával, hanem csak átvizsgálták a
kolostor lakóit és akik valamilyen bajban szenvedtek, azokat sterilizálni
akarták. Nem kellett ehhez nagyobb betegség, az egyik páternek pl. csak
félkeze volt köszvényes, mégis ezeket mind erre, a szörnyű rémtettre ,
ítélték. Maga a prior is közéjük tartozott. Az öreg emberke azonban nem
hagyta magát. Még az este titokban repülőgépet szerzett valahonnan
(akkoriban még lehetett) felpakolta rá a kiszemelt áldozatokat és velük
együtt átrepült Angliába. Ide az anyaházba is repülőgépen jött.

Az élet e napokban hirtelenül mozgalmassá és ünnepélyessé válto
zott. A sok vendéget el kellett helyezni. A templomban pótstallumokat
állítottak be, ahová mí, noviciusok kerültünk. A választás maga napokig
tartott és a teremből alig szivárgott ki valami hír.

ÉLT AKKORIBAN valahol Dél-Franciaországban egy szentéletű kart
hauzi apáca. Már idősebb volt - 50 év körüli lehetett - és kolostorában
az ujoncmesternői hivatalt töltötte be. Erről az asszonyról a Karthauzban
megkülönböztetett tisztelettel beszéltek, életszentségét komolynak és való
dinak tartották, sőt írásai révén bizonyos hatással volt a páterekre is.
Hányatott évek küzdelmei állottak mögötte - mint mesteremtől hallot
tam - s nagyon nehezen verekedte ki hivatását. Előkelő angol család
ból származott, édesapjának mindene, kiskirálynője. A leány korán lett
napiáldozó. lelkiéletében édesapja egyelőre nem szólt bele. De később,
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mikor a hivatás gondolatával kezdett foglalkozni, élénkellenkezésre talált
az ő részéről. Erőszakkal vitte mulatságból-mulatságba, színházból-szín
házba és Európának nem volt olyan fürdőhelye, melyet föl ne keresett
volna bálványozott leányával. ~Az angol leány szépségével, nyugodt
modorával és állandó vidámságával minden társaságnak középpontja
lett. Angol nefelejcsnek hívták, mélyen kék. szeméről és ruhájának színé
ről, amely szintén többnyire nefelejcskék volt. Sok kérője akadt termé
szetesen, de ő nyugodtan elhárította őket. Édesapja még sem adta föl
a reményt, bízott az időben és a nagyvilági élet alámosó erejében. Nem
tudta, hogya 'leány, háta mögött hogyan játssza ki tilalmait - mert ekkor
már a misétől és szentáldozástól is eltávolította; volt -i Ő azonban
valahányszor hotelbe érkeztek, rögtön kulcsot készíttetett szobájáról,
másodpéldányban, valami megbizható komornája segítségével és míg
édesapja aludt: ő már kiszökött egy korai misére, .megárdozott és ártat
lanul visszafeküdt ágyába. Alighanem ő az, akiről' P. Mateo könyvében
ír - lelkileánya volt - mielőtt bálba vagy színházba kényszerítették,
letérdelt a szobájában levő Jézus Szíve-k ép elé és ott azt mondta Jegye
sének: "Most az én szívemet a Tiedbe helyezem, zárdd el azt és őrizd

meg tisztán". Ezekután bátran vállalta táncosainak felkérését és bevallása
szerint, egész éjjel úgy érezte, mintha extázisban volna: ember, vagy
esemény nem hatolt be még tudatába sem. Nem emlékszem pontosan,
milyen úron-módon került végül is a Karthauzba, alighanem édesapja
halála játszott közbe, de Jézus végül is megkapta ezt a kiváló töké
letességre hivatott lelket. Ott aztán a karthauziak között, kifejlődhetett

a maga teljes pompájában. Állhatatos hűségét Jézus nagy kegyelmekkel
jutalmazta.

A karthauzi apácák szigor tekintetében egy fokkal hátrább állnak
a pátereknél, pl. nincsen állandó hallgatás, ezt a nők nehezebben bírnák
és nem is laknak külön házacskákban, szintén bajos volna félénkebb nők

részére: hanem úgy laknak, mint a karmelita nővérek. ,Az éjjeli, hosszú
kórust azonban megtartják. Itt a karvezető mindig karthauzi páter, aki
állandóan ott lakik és gyóntatja a nővéreket. Ráccsal elkülönítve énekel
egyedül a szentélyben, a miséken a szentleckét apácák énekelhetik,
különös középkori privilégium alapján és ilyenkor kék manipulust is
köthetnek fel akarköpenyre.

Megvan, természetesen, a teljes magány és ebben, mint melegházban
virulhatnak a szebbnél-szebb lelkek. Már a mesternővé való választás is
igazolja Mere Teresa kiválóságát. Pontos: szerzetesi életében csak az volt
a rendkívüli, hogy bírta a scrutatio cordium, vagyis a' szívekben való
olvasás tudományát, valamint a pénteki napok hoztak izgató eseményeket
az ottani egyforma életbe. Ilyenkor ugyanis kezdődött aző nagy szenve
dése. Mindig a papokért és szerzetesekért akart engesztelő áldozat lenni.
Távolról is ismerte ezeknek bűneit, mulasztásait és mindig tudta, kiért
szenved. A délutáni órákban egyszerre csak heves fejfájás kezdte gyö
törni; nemsokára vércseppek jelentek meg homlokán, majd sebek, kar
colások és maga a' töviskoszorú. Elképzelhetetlen gyötrelmeket állott ki
Végigszenvedte a Kálvária mind a tizennégy stácíóját, Ekkor mar a tér
deplő lépcsőjére hajtotta fejét és' hátonfekve kiterjesztette' karjait. Lábá
ról lehúzták a harisnyát és a test ideges rángatódzása közepette lassan
ként felszakadtak a stigmák kezefején, lábán; szíve tájékán a ruha egé
szen átvörösödött. Meg kell jegyezni, hogy soha ezekben a fájdalmas
jelenetekben nem volt semmi, ami a jóízlést, tísztaságot bármikép ié
sérthette volna. Bőre míndinkább elfakult, majd egész lilává változott.
A vér akkor mái' patakokban ömlött végig az arcán, a kézsebekböl;
és csodálatos módón.ia lábnak szöghelyeíből nem lefelé, mínt természetes
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volna, hanem fölfelé, a lábujjak felé folyt. Mintha csak kereszten függött
volna. Elérkezett a Consummatum est idejei ekkor Mere Teresa félre
fordította fejét és úgylátszott. mintha lelkét kilehellte volna.

Volt egy másik nagy szenvedő rvezeklése is. A gonosz szellem
láthatatlanul felkapta e földről, ide-oda dobalta a szobában neki a falnak,
az ágy vasának. a szekrények élének. Olyanokat koppant a feje, hogya
rémüldözőszemtanuk nem hitték, hogy életben marad. Aztán teljesen
kimerülve, földrerogyott és úgy pihegett egy darabig. Lassanként magá
hoz tért, arcát lemosták, ruháit megcserélték és ő a legtermészetesebb
mosollyal kelt fel ismét, hogy a kegyelmi percek után folytassa rendes
életét. Zúzódásoknak és sebeknek semmi nyoma, csupán a kéz stigmái
maradtak meg halaványan, de ezeket úgy rejtette el a többiek szeme
elől, hogy állandóan manikájába dugva tartotta kezeit. A kolostorban
csak kevesen tudtak a dologról. Osszegyüjtötték a véres ruhákat és egy
ideig semmi sem szivárgott ki a pénteki eseményekbőla kolostor falain.
'Később mégis nyugtalankodni kezdtek, mert a jelenségek nem akartak
végetérni. Ekkor fordultak a generálishoz, vizsgáltassa ki Mere Teresa
kegyelmeit és szellemét.

Az öreg generális Dom Ferdinand Vidalt, a Grande Chartreuse gond..
nokát bízta meg az üggyel. Szigórúan bizalmasan folyt le a vizsgálat.
Csak azt láttuk, hogy Dom Ferdinand időnek előtte megborotválkozott.
Ez mindig azt jelentette, hogy az illető eltávozik a kolostorból. A pro
kurátor benső jóbarátja volt mesteremnek, alacsony termetű, de rend
kívül energikus és katonás íellépésű ember, úgyhogy emiatt sokkal
magasabbnak látszott. Kiugró sasorra, merésztekintetű szemei elárulták
a nagy lelket. Modorában rendkívüli jóság, természetesség revelálódott
a közelebbi érintkezés alkalmával. Fiatalember vólt még, és hogy mégis
rábízták ezt a kényes ügyet, az ő teljesen kiforrott és mélyen átélt lelki
ségére vallott . Elutazott a délfsanciaorszégi női kolostorba, végigtekin
tette a pénteki eseményeket, megbarátkozott a máterrel és iratait is
elkérte. Mindig fájlalom. hogy ezeket a kéziratokat, melyeket volt alkal
mam elolvasni, legalább le nem másoltam volt és el nem hoztam haza
Csodálatos kis könyvek voltak a lelkiéletről, egyszerű, világos iratok,
tele meggyőző erővel j látszott, hogy itt egy misztikus tapasztalata beszél
és nem az író okoskodik. Dom Ferdinand nagyméretű, éles fényképeket
készített minden jelenetről. A véres ruhákat hazahozta, vegyileg meg
vizsgáltatta, - valóban friss embervérnek találták a kémikusok és lehe
tetlen volt természetes úton megmagyarázni, hogyan veszthetett több
liter vért a máter a sajátjából anélkül, hogy belehalt volna. A vizsgálat
tehát mindenképen az ő javára ütött ki. Sokáig táplálkoztunk ezután az ő

tanításából és szelleméből mí férfiak is, amikor az öreg generális egyszer
csak észrevette, hogy ez a valami szokatlan izgatottságot visz bele a mi
egyforma remeteéletünkbe. Ekkor eltiltotta az iratok olvasását és Mére
Teresat. a kis angol nefelejcset mégcsak említeni sem volt szabad.
Tekintve a tökéletes karthauzi engedelmességet, ezentúl soha, még vélet
lenül sem hallottam róla, még a mester ajkáról sem, aki pedig nagy
tisztelője volt. Az engedelmesség többet ért neki, mint bármiféle kegye
lern, élmény és emberi életszentség. Midőn Dom Ferdinand elbúcsúzott a
mátertől, ez jókedvűen megrázta kezét és mosolyogva jegyezte meg:
"Lássa, maga sokat fáradt' velem és kivizsgálta ezeket az én szegény
dolgaimat. Némi hálakép megmondom önnek, hogy négy év mulva maga
lesz a Karthauz generálisa". Dom Ferdinand jót nevetett ezen és sztvé
lyesen elbúcsúzott tőle..

" A VÁLASZTAsT mindössze öt bizottsági tag ejtette meg. Bizony
az ülés előtt Doni Vidal egyáltalán nem volt nyugodt. A Mére Teresa
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által megjósolt időpont gyanúsan egyezett az öreg generális halálával.
És bár neki, emberileg szólva, semmi esélye sem volt, mégis nyugtalaní
totta a titokzatos jövendölés. Krétafehéren vonult ki a káptalanterem
ből, ahol csak a szavazók maradtak. Pár óra mulva hívták a noviciátust.
A káptalanterem már zsúfolva. Mindenki az oltár felé fordult néma
csendben. Fehér habitusukat, csuklyákat láttam és a fiatal laikus testvérek
barna ruháját. Izgalom fűtött belűl. Odasandítottam az első helyre: Uram,
Teremtőm, már Dom Vidal alacsony termete foglalta el. Ö lett az új
generális. A Máter mégis helyesen látott a jövőbe.

ÖRÖKSÉG
Mily hűvösek az őszi esték,
már nem tudhatod, messze vagy
szobádban (ahol leszögezték
koporsód) fészket rak a fagy.

Ágyad lábánál foszlik már a szőnyeg,

Orád megállt, példázva tűnt idődet.

Most én ülök székedre, - rebben
a tűzfal s mint rád, visszanéz.
Itt olvastad gyulladt szemeddel
Petőfit, Mannt, Schillert, Vitézt,

A könyveid is rendre rám maradtak,
mint a falak közt sorsod, alkonyatnak.

Tárcád,. ceruzád is enyém lett
s holmijaiddel életed -
látod, már lassacskán megértlek,
sok mindent elhiszek neked,

szégyellem, hogy gyakran voltunk haragban,
egyszer egy álló évig szakadatlan.

Mért loptam el múló idődből

s a magaméból? - Este lett ...
emlékeid emléke gőzöl,

belémtapadt tekinteted,
ritka örömöd, szegény bűszkeséged,

ujjamon gyűrűd fölszikráz s megéget.

Két éve sincs ... vajjon utánam
kiben élsz nyugtalan tovább?
s élsz-e még bennem, unokádban?
s már rámcsap víjjogón a vád:

utoljára el sem búcsúztam tőled, 
nem értem rá, vártam a szeretőmet.

Nem értem rá ... nagyon szerettél
s mindegy volt a szereteted ...
Hányszor eszembe jutsz! ... ha ezt még,
azt még elmondhatnám neked ...

s hétlovas hintón indul meg utánad,
- mint a kimondott szó után - a bánat.

Vidor Miklós
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