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Motto:
Neked születtem, Tied vagyok,
Mit végez rólam szent akaratod?
Adj kincseket vagy szegénységet,
Adj vigaszt vagy keserűséget,

Adj örömet vagy fekete gyászt,
Édes életet, ragyogó napot,
Kezedbe adom magam egészen:
Mit végez rólam szent akaratod?

Avilai Szent Teréz himnusza.

Páris, 1794 október havában.

Méltán emeli ki levelében, Drága Barátnőm, azt a rendkívüli erőt, melyet
az úgynevezett «gyengébb nem» tanusít most minduntalan a halállal szem
ben, a borzalmak eme napjaiban. Csodálattal gondol a «nemes» madame
Roland, a «királyi» Marie Antoinette, a «nagyszerű» Charlotte Corday és a «hős

lelkű» Sombreul kisasszony magatartására (a Maga jelzőit idézern), a tizenhat
compiégnei kármelita nővér «megdöbbentő» önfeláldozására, akik a Veni
creatort énekelve léptek a guillotine elé s végül a kis Blanche de la Force meg
kapó lelkierejére, akinek gyenge hangja ezt a hóhérbárddal megszakított him
nuszt befejezte. «Mily tiszteletreméltóan nyilatkozott meg», így fejezi be
elragadtatott sorait, «a királyság, a Gironde és az üldözött Egyház eme közös
vértanuiban az emberi természet méltósága a káosz iszonyú hullámaival
szemben l»

Ö, kedves kis Rousseaum! Nem győzöm bámulni lelke derüjét és nemes
ségét, mely még az emberi nem összeroppanásának legfeketébb éjszakáin is
hinni készti természetünk rendíthetetlen méltóságában. Csak arról feledkezik
meg, drága Barátnőm,hogy természet ám a káosz is, természet a hősök hóhérja,
az emberben rejlő fenevad, sőt - a félelem és a borzalom is ! A párisi esemé
nyeket én sokkal közvetlenebb s így sokkal borzalmasabb közelségb ől szemlé
lem, mint Maga, aki még idejekorán elmenekült, ne vegye hát zokon, ha nyiltan
bevallom, hogy én ebben a megdöbbentő. halálra kész elszántságban nem IS

annyira a természet méltóságát látom, mint inkább egy hanyatló kultúra végső

erőfeszítéseit (a kultúráét, amelyet Maga oly mélyen megvet, Kedvesem, mi
pedig, jaj, már újból becsülni tudunk !) : a szigorú etikettet, mely még a bor
zalommal szemben is kötelez, sőt egyes esetekben - valami mást is.

A gyönyörű névsort a kis Blanche de la Force nevével zárja. Pedig ő

igazán nem volt olyan hős, mint amilyennek gondolja. Nem az emberi termé
szet méltósága volt e gyönge kis kéz gondjaira bízva, hanem inkább minden
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erőnk és méltöságunk végtelen gyarlóságának igazolása. Ebben Marie de
1'Incarnation nővér, az egyetlen életben maradt compiégnei kármelita nővér

is egyetért velem.
De talán nem is sejti, Kedvesem, hogy Blanche de la Force valaha maga

is compiégnei apáca volt, ott noviciáskodott egyideig, - de később megszökött.
Hadd mondjak el hát életének e rövid, de nagyon fontos epizódjáról egyet
mást, mert úgy hiszem, itt kezdődika vérpad tövében felhangzó híres himnusz
története.

Ismeri de la Force marquist, a kis Blanche apját. Fölösleges emIítenem,
hogy Voltaire és Diderot szkeptikus írásainak egyaránt rajongója volt, tudja,
mennyire vonzódott a Palais Royal egyes liberális patriotáihoz s mennyire
nem vette fontolóra e vonzalom következményeit. A finom ízlésű arisztokratá
nak persze eszébe sem jutott, hogy szórakozásának zamatos fűszerei valaha a
nép durva konyhajára kerülhetnek. De ne veszödjünk szegény barátunk vég
zetes tévedéseivel, megbűnhödött értük úgyis, mint oly sokan a hozzá hasonlók
közül. (Ö, Kedvesem, alapjában egyikünk gondolkodása sem tért el sokban az
övétől l) Ezuttal azonban csak az fontos, mi vihetett rá egy de la Force mar
quist arra, hogy a lányát kolostorba adja.

Abban az időben, amikor Blanche Compiegneban időzött, alkalmam volt
néhányszor édesapjával beszélni: ott szavalgatott barátainak a Palais Royal
kávézó-szobaiban a szabadságról és az egyenlőségröl. Valahányszor a leánya
szóba került, mindig azt felelte zavart arckifejezéssel, hogya «vallás börtöneít»
-szerette így nevezn' a kolostorokat - épúgy kétes értékűeknek tartja, mint
az államéit ; azt azonban el kell ismernie, hogyakisleánya boldog, mert úgy
gondolja, biztonságban van a börtönében. «Szegény ijedős gyermekem», szokta
volt végezni szavait, «bizonyára születésének szomorú körülményei döntötték
el egyszer és mindenkorra az élethez való viszonyát.» És valóban, ez volt az
ügyről az általános vélemény.

Alig hinném azonban, drága Barátnőm,hogy de la Force marquis utóbbi
célzását megérti, hiszen abban az időben, amelyre vonatkozik, Maga még
gyermek volt. Arról a hírhedt, katasztrófális végű tüzijátékról van ugyanis
szó, amely az akkori trónörökösnek. XVI. Lajosnak, az Mária Terézia leányá
val való eljegyzésekor történt.

Valami intő fényjelet kerestek később ebben a szerencsétlenségben:
a fejedelmi pár sorsának halvány előjelét. Nos, talán nemcsak intése, hanem
egyszersmind szimbóluma is volt ez a sorsnak. Hisz, Kedvesem, a forradalmak
csak következményei a gazdasági bajoknak s a kormányrendszer hibáinak 
ezek pedig csak előfeltételeiés kiváltó erői annak: a forradalmak igazi lényege
egy-egy végét járó korszak halálfélelmének kirobbanása. S ebben áll a szóban
forgó eset szimbólumszerűsége is.

Teljesen alaptalan felfogás ugyanis, hogya sajnálatos Louis XV. téri
szerencsétlenséget a rendező hatóságok hanyagsága okozta volna. Csak azért

VIGILIA



terjedt el akkor ez a hiedelem, mert a tömegaggodalom hirtelen kitörésének
titkát szerette volna egy kis önámítás árán mindenki felejteni. (Tudjuk, hogy
a titokzatosság felvilágosult időkben a legelviselhetetlenebb s a mi időnk ilyen
volt.) Való, hogya rendezők pontosan ott voltak a helyükön, sőt szinte példás
módon hajtották végre a hasonló alkalmakkor szokásos óvóintézkedéseket.
A nemesek fogatai, amelyeket a tömeg tisztelettudóan üdvözölt, köztük az
ifjú s akkor éppen gyermekét váró de la Force marquiseé, külön, agyalogjárók
tolongásától távol kaptak helyet, mint a tűzoltók nehéz vizesszekerei is, ame
lyeket ugyancsak példás lelkiismeretességgel, minden eshetőségre elkészülve,
szintén kirendeltek. A Louis XV. térre nyíló utcák keresztezéseinél a rendező

ség hivatalos alkalmazottai álltak és irányították a közönséget. A közönségnek
pedig a már akkor is közmondásos «nehéz idők» ellenére is meg volt még a maga
tisztességes ruhája és ennivalója. Úgyszólván mindenki tehetős, becsületes
gondolkozású polgárnak látszott. Örömmel várták az ünnepélyt, illedelmesen
követték a rendező hivatalnokok intézkedését s így minden másnak inkább
látszottak ezek az emberek, mint egy anarhikus káosz alkatrészeinek, amellyé
félórával később át kellett alakulniok. A szerencsétlenség tehát époly hirtelen,
mint megfejthetetlen módon következett be, hisz éppen ezért volt félelme
tes előjel.

Valami egész ártalmatlan kis tüzecske, amely a tűzoltószertárban kelet
kezett és mégcsak veszedelmes sem volt, s a nyomban rá villámsebességgel
kitörő pánik volt az, ami mindent felforgatott. Senki sem emelgette már a
karját az utcasarkokon, hisz eltüntek már a rendezők, eltüntek a vidám,
lojális polgárok s leányaik és feleségeik; nem maradt a téren senki más, csak
egyetlen, vad, halálos aggodalomban szorongó emberi tömegszörnyeteg : az
illem és megszokás erősnek látszó burka alól feltört a dolgok mélyén örökre ott
szunnyadó káosz. De la Force marquise is beékelődött a szörnyű tolongásba
s díszhintajának ablakából nézte az irtózatos színjátékot. Hallotta a földre
taszítottak segélykiáltását és a letaposottak nyögését, tágas fogatának öble
azonban, mint valami hajó rejtette el. Finom arisztokrata kezével egész önkén
telenül tolta be a reteszt a kocsi ajtaján; kissé rozsdás volt, mert a fogat még
a Fronde bizonytalan napjaiban készült. Akkortájt szereltek reteszeket a kocsik
ajtajára, mert nem tudhatta az ember, nem kell-e valaha kocsin menekülnie,
azóta szükségtelen lett minden ilyesféle zár. A marquise teljes biztonságban
tudhatta magát, habár kissé izgalomba jött. Nem is csoda, hiszen magános
embernek nyomasztó látvány minden tömeg. Ekkor azonban, hogy, hogy nem
- a lovak vadultak-e meg a zűrzavar és lárma miatt, vagy a kocsis vesztette
el a fejét s akart kocsijával a tömegből kikeveredni, de hirtelen megindult
a fogat s a dühében és kétségbeesésében ordító tömegbe vágtatott. A lovakat
pillanatok alatt megfékezték, felrántották a kocsi ajtaját s a hömpölygő tömeg
odatódult. S ekkor mintha valóban a későbbi forradalom kísértete tűnt volna
fel egy pillanatra.
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«Madame», kiáltotta vad hangon egy férfi, aki egy csupavér gyermeket
tartott az ölében, «maga biztonságban ül kocsija rejtekében, mialatt a nép ott
vérzik lovainak patái alatt! De nemsokára majd a maguk fajtája fog vérezni
s mi ülünk ott a maguk kocsijában l» E pillanatban a marquise száz meg száz
szem tükrözésében látta meg a tömegszörnyeteg félelemmel telt és félelmet
gerjesztő arcát; a következő másodpercben már kiráncigálták a kocsijából
s a saját arca is a tömeglélek merő tükörképe lett.

Rebesgették később, hogy Blanche de la Force ott született meg a félig
szétrombolt kocsiban, mialatt anyja a Louis XV. térről hazatért. Ez a törté
netnek kissé éles beállítása. A valóság az, hogya marquise rongyos ruhában,
Meduza-arccal, gyalog érkezett palotájába, a kiállott ijedtség következtében
nagyon korán betegedett le s hamarosan rá gyermekágyban meghalt.

Nos, én nem óvakodom attól, hogy monsieur de la Force módjára szüle
tésének körülményeivel hozzam kapcsolatba a szegény gyermek lelkialkatát.
Nemcsak a nép babonája, hanem orvosaink tapasztalata is lehetségesnek tart
ilyenféle összefüggéseket. Anyjának íjedtsége mintegy idő előtt lökte ki Blan
cheot a világba s úgy látszik, a puszta ijedtségen kívül nem is hagyott rá semmi
más örökséget. Kiskorától kezdve annyira félénknek mutatkozott, hogy jóval
túltett a gyermekek sokszor megfigyelt félénkségén. (Agyermekek félni szoktak
mindentől,amitől csak lehet; ezt általában oktalanságnak tartják !) Saját kis
kutyájának hirtelen vakkantása is megrémítette, visszahökkent az új szolga
idegen ábrázatától, mint valami kísértettől. Lehetetlen volt félelmét leküz
detni vele a folyosó egyik sötét fülkéjénél. mely előtt dajkája naponta elve
zette. Látták, mint merevedett szoborrá a kertben haldokló madárka, vagy az
összetört csiga láttán. Úgy élt, mintha valami borzasztó esemény sejtelme
lebegne szüntelen szánalmas kis élete fölött, amelyet csak fáradhatatlan éber
séggel tud kikerülni, mint egyes apró, nyitott szemmel alvó beteg állatok. Vagy
mintha nagy, ijedt gyermektekintetével belátna a biztosnak tetsző helyzetek
vastag leple alá, a rettenetes bizonytalanságba.

«Nem zuhan le a lépcső?» kérdezte Blanche, ha fölvezették a pompás
toronyba, Chateau le Forceban, családjának ősi kastélyában, ahol amarquis
a nyarat töltötte. Ez a torony hét évszázad viharait állta ki s szemmel látható
volt, hogy újabb hetet is kibir. «Nem dül le a fal? Nem süllyed el a csónak?
Nem haragszanak meg az emberek?» Ilyenféle kérdések tolultak szüntelen
a kis Blanche ajkára. S mit sem használt, ha megmagyarázták neki, hogy
semmi oka sincs az aggodalmaskodásra. Figyelmes arccal hallgatott ilyenkor
a beszédre, megértett mindent, - hisz nem volt tehetségtelen -, de csak ret
tegett tovább. Sem szép szó, sem szigorúság, sem a szegény gyermek kétségbe
vonhatatlan jóakarata nem tudott javítani szerencsétlen alaptermészetén.
Sőt éppen ez a jóakarat végül is már szinte súlyosbított a helyzeten, mert
Blancheot annyira leverte a hiábavaló erőlködés, hogy a szakadatlan emlege
tett bátorság hiányában már-már komoly erkölcsi fogyatkozást látott. Szinte
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azt mondhatnók, hogy most már egyebek között saját félénkségétől is rette
gett. Idővel persze apró kifogásokat talált ki, hogy legalább leplezze a dolgot,
hiszen, mint említettem, nem volt tehetségtelen, sőt inkább igen jóeszű. Többé
már nem kérdezte: Nem zuhan le a lépcső? vagy: Nem merül el a csónak?
hanem hirtelen elfáradt, rosszul lett, elfelejtette ezt, vagy azt elhozni, vagy
megtanulni, szóval talált valami ürügyet, hogy ne kelljen felmennie a lépcsőn,

beszállnia a csónakba.
A cselédek kinevették és elnevezték «Nyulacskának», de csak nem javult

a helyzet, sőt Blanche bizonyára még többet szenvedett gyöngesége miatt,
mint azelőtt, mert minden áron takargatni akarta. Ez olykor szinte kínosan
látszott rajta. Sohasem akadt még művelt és előkelő gyermek, aki annyira
bátortalanul mozgott és olyan ügyetlenül irult-pirult volna, mint Blanche de
la Force. Családjának hangzatos címe, mintha csak valami plakát lett volna,
amelyet bosszantásul akasztottak nyakába. A büszke de la Force név mintha
csak gúnyból lett volna az övé. Nyugodt lélekkel csak Blanchenak merte az
ember szólítani, ha t. i. sápadt arcocskája jutott az eszébe. De mégis «Nyu
lacska» maradt az ő legtalálóbb neve. Ez volt a helyzet, mikor de la Force
marquis madame de Chalaist felfogadta.

Ennek a kitünő nevelőnőnek végre sikerült kissé legyőznie a szegény
gyermek gyávaságát, miután nagy gonddal és határozottsággal vallásos neve
léséhez is hozzáfogott. Blanche nevelésének ezt az oldalát ugyanis eddig, sajnos,
elhanyagolták s ez a szabadgondolkozó marquis környezetében aligha lehet
meglepő ; egészen végzetes volt azonban a Blanche szempontjából, akiben a
vallásos lélek minden igazi alapvonása megvolt s aki e tekintetben ugyancsak
elütött atyjától.

Lélektanilag nagyon helyes volt tehát, hogy madame de Chalais kis tanít
ványát a gyermek Jézushoz vezette. Ez volt Blanche első találkozása a «le
petit Roi de la Gloires-ral, (Ismeri Kedvesem a compiégnei Kármel bájos kis
viaszfiguráját, amely karácsony táján a kápolnába kiállítva úgy megörvendez
teti a gyermekvilágot.)

«A kis Királ) »-nak aranykoronája és kormánybotja volt, a francia király
tól kapta mindkettőt, hogy jelképezze a «petit Roi» hatalmát birodalma: az
ég és a föld fölött. Hálából ezért az ajándékért «a kis Király» is megvédte őt és
az övéit: Franciaországban zavartalan volt az élet, azaz senkinek sem kellett
zuhanó lépcsökre és omló falakra gondolnia, csak az volt fontos, hogy mmt a
király, mindenki törődjön kissé a «petit Roi»-val. Ez pedig akkor is megtörten
hetett, ha nem is volt az embernek ajándékozni valója, koronája és kormány
pálcája, imáit és a szeretet, hódolat és engedelmesség mindenféle kIS meg
nyilatkozását odahozhatta a «petit Roi» lábaihoz. S ha mindezt lelkiismeretesen
megtette, ugyanolyan bizalommal számíthatott a «petit Roi» oltalmára, akár
a francia király. Blanche tehát, mint említettem, hajlott a vallásosságra, kez
detben azonban madame de Chalaisnak mégis nagy nehézségekkel kellett meg-
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küzdenie. Jóllehet szeretett visszagondolni nevelői sikereire, erről később sem
beszélt valami szívesen s ennek meg is van a maga magyarázata.

«El kell ismerned, hogya mennyország királyának nem nagy dolog téged
megvédeni», mondta Blanchenak szelíd, de mégis határozott hangon, mikor
az ismét vonakodott a lépcsőre lépni. «Gondold csak meg, mityen hatalmas
már a mi földi királyunk is.»

Blanche nevelőnőjére vetette gondtelt tekintetét. Néha-néha egész raj
nyugtalan madár röpködött a tekintetében. «Mi lesz, ha a király egyszer a
koronáját elveszíti», kérdezte elgondolkozva.

Madame de Chalais kissé meghökkent. Ilyen ellenvetésre igazán nem volt
elkészülve. De már a következő pillanatban ezt is elűzte magától - nagy gya
korlata volt már a kényelmetlen kérdések elkergetésében ; Blanche olykor úgy
érezte, mintha kissé túl feszes fűzőjének halcsontjairól pattanna le minden
kétségeskedése.

«Ezt már csak nem gondolhatod komolyan, Blanche», mondta. <CA koro
nákat nem lehet elveszteni, mint a zsebkendőket, csak bánni kell tudni velük.
Megigérted nekem, hogy az imádságot sohasem fogod elmulasztani, biztosra
veheted tehát, hogy az ég királya sem mulasztja el, hogy megoltalmazzon
téged. Egész bátran nekiindulhatsz a lépcsönek.»

Blanche összerázkódott - ez volt az a lépcső, amelyről meg szokta kér
dezni, nem fog-e leszakadni. Kezét önkéntelenül kihuzta a nevelőnőéből s a
korlát egyik tartófájához kapott, a véletlen azonban úgy akarta, hogya fa
darab letörött.

Csak úgy tolongtak Blanche tekintetének ijedt madárkái madame de
Chalais felé. Egy pillanatig szinte ellenségesen nézte egymást az aggodalom és
az erő. Azután hirtelen mintha nem a lépcső, hanem madame de Chalais zuhant
volna le. Úgy tetszett, mintha őt is elfogta volna a gyermek gyöngesége.

«Mért ijesztgetsz engem», kiáltotta. Közben felső testével kissé hátra
hajlott, hogy halkan megpattantak szoros fűzőjének lemez kéi.

De persze ez a hangulat hamar tovaszállt. Madame de Chalais nem igen
engedett meg magának hangulatokat és - mint mondtam -, Blanche ellen
állása fokról-fokra alább hagyott, amint gyermeki lelkében a keresztény biza
lom képei és eszméi a saját homályos aggodalom-képzeteit kiszorították. S ezt
könnyű megérteni; Ó, Kedvesem, mennyi vigasztalás forrása is a hit! Még
igen jól emlékszem rá, hogyan ereszkedtem le gyermekkori imáimban emeletről

emeletre egészen, mondjuk így, a lét legvégső alapjáig, ahol elesni többé már
nem lehet. Biztos, hogy akkor Blanche is ilyesvalamit érzett. A szegény gyer
mek, aki nyakasan visszautasított minden földi biztosítékot, amit megnyug
tatására nyujtani lehetett, ijedős szívével lassanként teljes bizalommal oda
simult a Mindenható szárnyaihoz; a nyulacska bátorságra tett szert. Sőt,

madame de Chalais még azt az elégtételt is megérte, hogy Blanche már kissé
büszkén mosolyogni és csúfolódni kezdett oktalan félénkségén - s bár a hang-
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jában talán egy kis fiatalos dicsekvés is csengett, az eredmény kielégített
mindenkit.

Karcsú, tizenhatéves leánnyá érett lassanként s kissé keskeny arcán
kedveske volt a száj. Madame de Chalais nem mulasztotta el, hogy őt is a magáé
hoz hasonló szűk fűzőhöz ne szoktassa; s így volt ugyan a mozdulataiban
valami kiszámított kecsesség, de senki sem nevezhette már bátortalannak.
A helyzet nem volt kilátástalan s de la Force marquis már leányának illő

kiházasításáról kezdett tervezgetni. De ekkor madame de Chalais azzal a fel
tűnő közlésével lepte meg, hogy Blanche nem a házasságra, hanem a szerzetes
életre érez hivatást.

Nos, nem csoda, ha egy de la Force marquis, aki Franciaország vala
mennyi ragyogó szellemével egyetértett abban, hogy az Egyház ügye immár
a multé, ugyancsak ellenezte a dolgot. Hallották, amint akkoriban nagy
bosszúsággal mondogatta, hogy madame de Chalais, akitől annyit várt, végül
is nem ért el semmi egyebet, mint hogy hidat épített Blanchenak, amelyen
kényelmesen kisétálhat a világból. Bizonyára most is éppen olyan ijedős a kis
leány, mint azelőtt. A kolostorban ugyanis - így érvelt a szegény marquis 
megfelelő lelkialkatú emberek számára az élet ijesztő áttekinthetetlensége
véget ér, a lehetőségek sivatagjai felé biztos korlátok vágják el az utat; nem
kell többé a sors váratlan fordulataitól és követeléseitől tartani, hanem az
ember élete egyszer és mindenkorra szilárdul álló törvények, eszmék, falak
keretei közott mozog, ezek pedig, mint de la Force úr mondta, sohasem nyílnak
meg a valóság, hanem csak az ég és az égiek fantomjai előtt.

Bármennyire zavarosan gondolta is el mindezt, bizonyos, hogy Blanche
elhatározását tekintve, valamelyes mértékben mégis igaza volt. Méltatlanság
azonban csupán ennyit tenni fel a lánykáról. Egyre újra hangsúlyoznom kell,
hogy Blanche valóban vallásos volt: a compiegneí kármelitáknál, akikkel
madame de Chalais összeköttetésben állt, igen rokonszenvesnek találták.
A főnöknőnek bemutatkozva - akkor még életben volt a beteg Croissy
főnöknő - arra a kérdésre, hogy nem fél-e az előírt súlyos szabályoktól, abban
a kissé dicsekvő modorban, amellyel akkor a bátorság kérdését elintézte, így
felelt: «Jaj, tisztelendő anyám, biztos, hogy más is van, ami az embert meg
ijesztheti, mint ezek a csekély áldozatok.»

Croissy főnöknő (akit madame de Chalais Blanche korábbi félénkségéről

már értesített) megragadta erre az alkalmat s megkérdezte, hogy például mi
volna az, ami megijesztené?

Blanche elgondolkozott egy percre, aztán az előbbinél kissé bizonytala
nabb hangon így felelt:

«Magam sem tudom, tisztelendő anyám, de ha kívánja, gondolkozni
fogok róla s a választ majd később megadom.»

«Nem kívánom», válaszolta gyorsan madame de Croissy. Akkor még
fiatalos külsejű nő volt, de arcán már meglátszottak a fájdalmas betegség
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nyomai, amelyben nem sokkal utóbb el kellett pusztulnia. Azt mondják, hogy
valamikor az isteni Gondviselés a halálfélelem szörnyű kínjaival tette próbára
(akkor történt ez, amikor a kolostorkertben annyiszor látták imádkozni az
Olajfák hegyéről elnevezett barlangban) s ez magyarázza, hogy Blanche iránt
mindig különös részvétet érzett. (Alapjában véve nem találhatjuk magától
értetődőnek.hogy ezt az érzékeny lelkű leányt a szigorú regulájú kármelita
szerzet fölvette.)

A kolostor tehát nem támasztott nehézségeket. Bizonyos, hogy madame
de Chalaisnak a marquis ellenállását sem lehetett nehéz megtörnie. hisz még
az eget is meg tudta lágyítani, ha valami kívánsága volt és, mint mondottuk,
de la Force úr sem igen szerette levonni nézeteiből a konzekvenciákat.

Blanche de la Force tehát átlépte a klauzura kűszöbét és pedig mint
mondják, vékonyka kis arcán annyi őszinte örömmel, hogy a compiegnei apá
cákat mind meggyőztehivatottságáról és reményt keltett bennük, hogy méltó
leánya lesz Szent Teréziának.

A posztulátum első ideje is kielégítően mult el. Blanchenak ugyan nehe
zére esett a regula szigorú szabályait betartani, de mégis betartotta őket.

Barátságos, buzgó és engedelmes volt és - amit különösen ki kell emelnem 
csupa vidámság és hála. Ez főként akkor volt feltűnő, ha - ami az akkori
viszonyok között elkerülhetetlen volt - a nyugtalanító hírek néha még a
klauzura küszöbén is belopództak (akkor ugyanis éppen a rendek egybehívása
előtt álltunk). Mondják, hogy Blanche arcvonásaira ilyen alkalmakkor leír
hatatlan elégedettség ült ki, sőt egyesek szerint tapsolt örömében s hangjában
az ismeretes kis elbizakodottsággal kiáltotta: «Semmi közünk hozzá l» Vagy:
«Ez minket nem érdekel, ettől mi nyugodtan alhatunk»,

Az áhítat különleges kármelita-ízű stílusát, sajátos heroikus kifejezés
formáit, mint például: «Ö, Istenem, élve-halva Tied vagyok», vagy: «Te vagy
a boldogsága Isten szerelmeseinek; ó, jöjj, ne vess meg engem, édes szenvedés l»
meglepő hamar sajátította el, mint azelőtt madame de Chalais jóval tetszető

sebb kifejezéseit. Lassanként azonban mintha a látszatra könnyedén átvett
formulák a lelkében kissé háttérbe szorultak volna - valamelyes visszaesés
állt be.

Ez különösen akkor lett szembetűnő,mikor a beteg Croissy főnöknő meg
halt. Nagyon súlyos haláltusája volt; a haldokló nyögése órákig visszhangzott
az egész kolostorban. Blanche akkor megdöbbenve kérdezgette, miképpen
lehetséges, hogy Isten ekkora szenvedést mér a csaknem szentéletűnőre s olyan
rettegés szállotta meg, hogya konvent meghökkent. Akkor tudtuk meg, hogy
beöltözését e1halasztották, mert Marie de l'Incarnation nővér, a noviciamester
még nem tudott dönteni. A beöltözés azonban végre egészen meglepetés
szerűen mégis csak megtörtént.

1789-et írtunk, mikor a Versaillesben összeült nemzetgyűlés az ország
nyomasztó pénzügyi helyzetére hivatkozva, az első lépéseket tette meg az
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egyházi vagyon lefoglalására. (Az illető határozatokra, kedves Barátnőm,még
bizonyosan emlékezni fog.)

Már a nyár folyamán közölte monsignore Rigaud, a kármelita rendfőnök

a hatáskörébe eső kolostorokkal, hogy útban van a törvény, amely a rendet
újabb rendtagok felvételétől eltiltja. Monsignore nem csinált belőle titkot,
hogya nemzetgyűlsévégcélja a vallásos közösségek teljes feloszlatása, remélte
azonban, hogya törvényt még enyhíteni lehet s hogya szerzetescsaládok még
a kolostorokban maradhatnak, azaz lehetövé teszik, hogy az egyes szerzetes
rendek fokozatosan haljanak ki. Monsignore a körülményekre való tekintettel
azt tanácsolta, hogy az esetleges posztulánsokat, amennyiben vezetőjük jónak
látja, haladéktalanul be kell öltöztetni. «Hacsak döntő fontosságú okok egy
értelmüen ellene nem szólnak», írta a széleslátókörű prelátus, «azt kívánom,
hívjuk le e fiatal teremtésekre Isten erősítő kegyelmét s ne kicsinyeskedjünk,
hanem legyünk hozzájuk nagylelkűek: Isten maga fog majd választani közöt
tük s Ű fog dönteni róluk az elkövetkező időkben.. «Azörökéletű Krisztus most
mintha Gecsemáne kertjében volna» - így végződött a levél. «Ajánlom tehát
a tisztelendő főnöknő Anyának abeöltöztetendőposztulánsok számára a ,de
Jesus au Jardin de l'Agonie' nevet - a mai viszonyok között aligha találhat
megfelelőbbet.» (Tudja, Kedvesem, mennyire tartja magát a Kármel kolos
toraiban a hit, hogy a rendi név, amelyet a szerzetes beöltözésekor kap, fel
tárja előtte az utat a benne kifejezett misztériumhoz.)

Madame Lidoine, az újonnan választott főnöknő, rendi nevén Therese
de Saint Augustin ilyen körülmények között szükségesnek látta, hogy még
egyszer megbeszélje Blanche beöltöztetését a noviciamesterrel, Marie de
l'Incamationnal.

De hadd beszéljen a tanácskozásról maga Marie de l'Incamation nővér,

vagy mint a bájos kis énekesnő, Rose Ducor gyermekei hívták: Marie, a kis
Jézus testvérkéje - édesanyjuk így magyarázta meg nekik az érthetetlen
de l'Incarnation nevet.

Tudja, kis Barátnőm, hogy Ducor, a színházi világ ragyogó kis istennője,

akit valaha vallásos kokettériával vettek körül frivolabb tisztelői, a rémuralom
napjaiban azzal lepett meg valamennyiünket, hogy népszerűségénekoltalma
alatt menedéket nyujtott a lakásán papok és szerzetesek egész seregének. (Jaj,
ha egyszer a vértanuság órája elközelgett, nem kis meglepetéseket szerezhet
nekünk az emberek állhatatossága; erről az erényről igazán senkinek sem
memék prognózist készíteni !) Egyidőre Marie de l'Incamation nővért is
Ducor vette magához és kétségtelen, hogya kis énekesnő hidegvérének
és lélekjelenlétének köszönheti, hogy a forradalmi törvényszék ítéletétől

megmenekült.
Akkoriban többször ért az a megtiszteltetés. hogya kiváló apácát fel

kereshettem. Éppen vértanu rendtársainak életrajzán dolgozgatott: Ducor
kecses rózsafa asztalánál találtam, papirosait rendezgetve, természetesen
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fátyol nélkül és nem rendi, hanem polgári ruhában, főkötővela fején s magasan
a nyakára húzott mellkendővel,amely eltakarta azt a helyt, ahol - a maka
csul keringő hir szerint - egy keskeny, piros vonal huzódik a bőrén, amelyet
viselnie kell testvérei kivégeztetése óta. A bátor kis Ducor is tetszeleg magának
e megkapó kis legenda elbeszélésével, mert szentnek tartja Marie de l'Incar
nation nővért.

Mikor észrevette, hogy kendőjéreszegezem tekintetemet, félrevonta kissé.
Mozdulata fájdalmasan vontatott volt, de mégsem volt benne semmi kedvet
lenség. Ekkor állapítottam meg, - amint kétségtelenül ő is óhajtotta, - hogy
nem mond igazat a fáma, de egyszersmind, hogy mégis csak van valami alapja
keletkezésének. Mert ez a nő valóban megkapó egyéniség volt: bárki habozás
nélkül elhihette róla a csodát. (Ú, ha őt ismerjük, mi más lehetne előttünk

csodálatosabb, mint ez a megható nevecske : a Jézuska kis testvére.) Modellt
állhatott volna bármely szent királynő, sőt szent király szobrához is. Én leg
alább így találtam s nem hiszem, hogy ez az érzésem pusztán előkelő szárma
zásának ismeretéböl fakadt volna. Hisz tudja, kis Barátnőm, hogy a kedves
nővért az egyik francia királyi herceg természetes gyermekének tartják. Való,
hogy a forradalom napjaiig állami járadékot élvezett; köztudomású az is, hogy
mint törvénytelen gyermek, püspöki diszpenzációvallépett akármelita rendbe.
Azt mondják, fiatal korában nagyszerűviszonyok között élt s madame Acarie,
a híres kármelita nővér sírjánál egész váratlanul fogta el a szenvedélyes vágy,
hogy vezekeljen az udvar bűneiért, amelyeknek élete keletkezését köszönhette,
mint madame Louise de France, aSaint Denis-i kolostor főnöknője is ő előtte.

Sok minden lesz érthetővé e rendkívül gazdag lélek történetében, ha fiatalkorát
figyelembe vesszük. Ilyen előzmények után kérdezősködtemnála Blanche de
la Force felől.

Felelete roppant különös volt. «Vajjon minden esetben csak merő gyön
geség a félelem és a borzalom? kérdezte viszont. «Nem valószínűbb-e, - hogy
legalább is igazi mivoltát tekintve - sokkal mélyebb valami, mint a bátorság,
valami, ami sokkal mkább illik a dolgok valóságához, azaz a világ borzalmai
hoz ..:....- és sokkal inkább a magunk gyöngeségéhez is?»

Szavai ugyancsak megleptek, mert mint Maga is tudja, drága Barátnőm,

éppen Marie de l'Incarnation nővér volt az, aki a compiégnei Kármelt rávette,
hogy azt a heroikus áldozatot ajánlja fel az égnek, amellyel a konvent mintegy
előre eldöntötte további sorsát. (Erre a pontra hamarosan még egyszer vissza
térek.)

«A félelem mélyebb valami, mint a bátorság - s ezt éppen Ön mondja
Marie de l'Incarnation nővér?» kérdeztem.

Sietve kerülte ki hősi elszántságára való célzásomat, ismét első kérdésem
hez tért vissza.

«Igaz», mondta, «akadtak olyanok is, akik szavazatukkal Blanchenak a
világba való visszatérését sürgették, de a mi tisztelendő anyánk, Lidoine de
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Saint Augustin másként határozott. Ú, Lidoine anya nagyon jól ismerte és
tudta vezetni a lelkeket.»

«És mégis, mintha az események menete rácáfolt volna Lidoine anyára»,
feleltem. (Arra gondoltam, hogy Blanche megszökött Compiégneből.)

«Nem Lidoine anyára, hanem másvalakire», felelte gyorsan. «Hisz nem
mindnyájan fogtuk fel helyesen a tisztelendő anya lelki-vezetését.»

Hirtelen az a megmagyarázhatatlan érzés vett rajtam erőt, hogy önma
gáról beszél. De ebben a pillanatban rám nézett s én elpirultam a tekintetétől.

Ű változatlanul nyugodt maradt.
Rövid, de sokat mondó csönd támadt. Végre megszólaít, hangjában

valami különös, mondhatnám magasabb rendű gyermekiséggel, amely úgy
szólván lenyügözött, annyira ellentétben volt büszke metszésű vonásaival.
«S miért ne tudhatna minderről Ön is, kedves Villeroi úr? Hisz ugyebár azért
jött, hogy megtudja. mi igaz a mi viselt dolgainkból? Biztosítom, hogy Őfel

sége magasztalására ez az igazság sokkal alkalmasabb, mint bármi más. (Úgy-e
tudja, kedves Barátnőm, hogya kármeliták kolostoraiban «Őfelségének»hívják
az Istent.)

Ezután különféle jegyzeteket kaptam tőle, részint még Lidoine főnöknő

feljegyzései voltak, amolyan beszámolók, amelyeket hivatala vezetéséről

készített, részint saját emlékiratai, mert, mint említettem ő is éppen vértanu
testvéreinek életrajzán dolgozott.

E két kéziratból merítem mindazt, ami történetünk szempontjából a leg
fontosabb; most pedig folytatom elbeszélésemet.

Marie de l'Incarnation nővér tehát azt ajánlotta a főnöknő anyának,
hogy várjanak Blanche beöltöztetésével s utalt Blanche különös gyöngéjére.

gyávaságára.
«Ú,» mondotta akkor s tüzes tekintetét a főnöknőre vetette (föl nem néz

hetett rá, mert jóval magasabb volt nála) «nagyon sajnálom a szegény gyer
meket, anyám, hiszen úgy bujt meg a kolostor falai között, mint valami kis
madár a fészkén. Gyöngesége miatt nem fogyatkozott meg a hozzá való szere
tetem. De éppen, mert szeretem őt - ó, anyám, ezernyi ilyen apró jámborság,
száz meg száz ilyen pislákoló kis láng akad mindenfelé. Páris oltárai előtt szám
talan ilyen lobban fel naponta és számtalan alszik ki odakünn az élet viharában.
De ilyen lángocskák a Kármelbe nem valók! A Kármel erő és hatalom az egész
földkerekségen h)

S itt egy pillanatra meg kell állapodnunk, Kedvesem. Azokon a benyo
másokon át, amelyeket rám tett, éppen most mutattam be Marie de l'Incar
nation nővér egyéniséget s úgy hiszem helyesen járok el, ha helyzetét pár szóval
a konventtel és az újonnan választott főnöknővel szemben is megvilágítom.

Kétségtelen, hogy az utóbbi igen nagyra tartotta; beszámolójában gyak
ran nevezi «jobbkezének», «tanácsadó leányának», néha «nagy leányának», sőt

egyszer - s ez már szinte tréfásan hangzik - «anyai leányának» is. Említi
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azt is, hogy Croissy főnöknő halála után maga is úgy vélekedett, hogy Marie
de l'Incarnation nővér fog a helyébe lépni, de az egyházi fennhatóság egy «sok
kal csekélyebb valakire» irányította a választó konvent figyelmet. (Ezt a
főnöknő önmagára érti.)

Tény az, hogy Lidoine anya külső megjelenés é'> lelkiélet tekintetében
egyaránt egészen jelentéktelennek látszott. Ez különösen a választását követő
időben volt feltűnő. «Csak nagynehezen tudott ugyanis hozzászokni», mesélte
nekem Marie de l'Incarnation, «hogy parancsoljon azoknak, akik, úgy vélte,
messze fölötte állnak s ezáltal - bár sohasem volt az - néha mégis tétovának
látszott.» «Ö», tette hozzá, «ez volt az én megkísértetésem igaz ideje.» (Maga
Marie de 1'Incarnation érinti itt az érzékeny pontot Lidoine főnöknőhöz való
viszonyában, amelynek alakulását pedig minden bizonnyal az ő akarata
szabta meg.

A főnöknő anya voltaképpen ebben a pillanatban sem ellenkezett vele,
csak odanyujtotta a monsignore levelét.

Marie de l'Incarnation elolvasta. Élénk arca hol elpirult, hol meg bele
sápadt, - meglátszott rajta, milyen érzésekkel fogadja a szerzetesrendek
tervbe vett kor1átozásának hírét. Mikor a végére ért, csak ennyit mondott, de
különös hanghordozással: «Nehéz választás ez, Anyám l»

Madame Lidoine szemmel láthatólag más feleletet várt. Arcára egy kis
elfogódottság ült ki, mint mindig, ha mint főnöknőnekkellett fellépnie Marie
de l'Incarnation nővérrel szemben.

«Úgy gondolja, hogy választásról egyáltalában szó lehet» kérdezte mélyen
csengő hangján. Marie de l'Incarnation sietve válaszolt - ó, a figyelme párat
lanul éles és finom volt -: «Ön óhajtja ezt a beöltözést, anyám?»

«Monsignore óhajtja», felelte a főnöknő mintegy bocsánatot kérve.
Marie de l'Incarnation egyszeriben meghátrált. (Micsoda nagyszerű lát

vány, Kedvesem, e nagy lélek harca a tökéletes alázatosságért !) «Ilyen körül-
mények között», mondta, «bár posztulánsunkról való véleményemet vissza nem
vonhatom, de magamat ajánlom fel érte Istennek áldozatul. Engedje meg,
tisztelendő anyám, hogy a szeretet és vezeklés rendkívüli eszközeivel siethessek
a ránk bízott lélek segítségére, hogy ne jelentsen semmi kockázatot kornmu
nitásunkba való felvétele.» (Tudja, Kedvesem, mennyire jellemzi a Kármel
vallási élményvilágát az áldozatos szeretet hősiessége s Lidoine anya bizonyára
hálás volt értük.)

Igy határozták el Blanche beöltöztetését. Természetesen a compiégnei
zárdában mindenki bizonyosra vette, hogy ez az ünnepség beláthatatlan időre

az utolsó lesz s ez rendkívül megkapó jelleget kölcsönzött az egész szertartás
nak. Mégsem szabad föltennünk, hogy ez talán gondot okozott volna a legtöbb
kármelita nővérnek. Compiegneban a szigorú önmegtagadás miatt oly sokszor
«sötétnek» gúnyolt rend tagjai rendszerint gyermeki vidámságban és gond
talanságban élnek. Akkor is mindenkit elsősorban az a gondolat foglalkoz-

VIGILIA



tatott, hogya nehéz viszonyok között még egy ifjú testvért sikerült megmen
teni a Kármel közösségének. egyébként pedig, Constance de Saint Denis, a kis
novicia, a maga naiv modorában egész leplezetlenül árult el egy olyan gondola
tot, amely talán monsignore tanácsa mögött is ott lappangott: «Kedves kis
Blanche testvér», mondta, «mi ketten majd összefogunk és fittyet hányunk
a nemzetgyűlésnek I Mi fiatalok vagyunk s ha nehéz is sokáig várni, amíg az
égbe juthatunk, mégis eléldegélünk mi szívesen vagy száz esztendeig I Addigra
pedig bizonyára szabad lesz már felvenni új noviciákat».

A beöltözéskor új barna ruhájában, fején a noviciák fehér fátylával
époly megindító, kissé törékeny jelenség volt, mint amikor a klauzurát átlépte.
Ahogyan örömtől remegő kezével időnként lopva, szeretettel simogatta meg
durva gyapjúköntösét, mozdulatában annyi ékesszólás volt, hogya konvent
már-már megnyugodott.

«A lányka hálája úgyszólván leírhatatlan», írja aznap este madame
Lidoine. «A szegény gyermek ugyanis nagyon jól tudja, hogy ereje cserben
hagyta s egyáltalán nem volt rá elkészülve, hogy megkapja a fátyolt. «(), milyen
jó is Őfelsége, milyen jó a tisztelendő anya, milyen elnéző Marie de l'Incar
nation nővér l. Egyre ezt mondogatta beöltözése napján. Mikor megtudta,
milyen nevet kell ezután viselnie, természeteesn kissé megijedt, de az öröm
annyira magával ragadta, hogy hamarosan összeszedte magát.

Rekreáció idején a kertben egészen önkéntelenül borult le az Olajfák
hegyének barlangja előtt, ahol annyiszor térdelt Croissy főnöknő és megható
áhítattal csendült meg a hangja, hogy imájában új nevéről valamennyiünk
füle hallatára vallomást tegyen: Édes Gecsemáne kerti Jézusom, élve-halva
a Tied vagyok I»

«Mindent az ő alázatos hálájától s attól a szent névtől várok», így fejezi
be sorait madame Lidoine, «amellyel az ég éppen ezt a gyermeket hívja magá
hoz. Ú, Gecsemáne kerti Jézusom, mondom én is, erősítsd meg ifjú jegyesed
szívét, küldd el hozzá a vigasztalás angyalát, aki a félelem órájában Neked is
segítségedre jött 1»

S valóban, mintha ez alkalommal a kolostor reményei igazán teljesültek
volna. Többé senkisem foghatta Blanchera, hogy a Kármel áhítatának nagy
szerű imaformuláit csak gépiesen mondogatja, még kevésbbé látszott rajta,
hogy ezek terhére volnának. Az ifjú novicia megmaradt a beöltözés napjának
áhítatában s szemmel láthatólag annyira előrehaladt, hogy Marie de l'Incar
nation nővért is kielégítette. Annál megdöbbentőbbvolt tehát a hatás, melyet
második visszaesése kiváltott.

De lássuk sorjában az eseményeket.
Nem tudom, vajjon akkortájt más kolostorokkal szemben is hasonló

rendszabályokat érvényesítettek-e és ezek az utolsó beöltözésekkel állottak-e
összefüggésben, elég az hozzá: kevéssel Blanchenak a noviciátusba való fel
vétele után egy bizottság jelent meg Compiegneban azzal a megbízással, hogy
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az apácák létszáma, kora, gondolkodásmódja felől adatokat gyüjtsön. Már
akkor foglalkoztak ugyanis azzal a tervvel, hogya szerzeteseknek lehetőséget

nyujtanak a világba való visszatérésre, azaz fogadalmaikat megsemmisítik
és pedig abban a naiv hitben, hogy a többség újjongva siet majd a győztes

forradalom karjaiba.
Mielőtt a bizottság az egyes apácák kihallgatását megkezdte volna, az

egész házat bejárta. A rendelkezésemre álló adatok alapján azt hiszem, az a
gyanu vezette őket, hogy rejtegetnek valakit, hiszen Diderot híres novellája
óta tele van a mi szabadgondolkodóink feje bezárt apácákról szóló mesékkel.

Celláról-cellára jártak s a főnöknő Marie de l'Incarnation nővért bízta
meg a bizottság kalauzolásával. Nos, a férfiak aligha hangoskodtak a szemle
alatt, sőt talán volt bennük egy kis bizonytalanság is, amely mindig erőt vesz
az új rend képviselőin, valahányszor a régi kultúrával szembekerülnek. De
lépésük mégis férfiasan kopoghatott (gondoljon csak, Kedvesem, a zajtalan
női szandálokhoz szokott folyosókra !) s bizonyára a járásukban sem jutott
kifejezésre, hogy különös tisztelettudással végzik feladatukat. (Jellemző, hogy
a karnővéreket arra is rákényszerítették, hogyarcukról föllebbentsék a fátylat.)
A tisztelettudás hiánya valószínűlega megbizottak arcáról is lerítt, de fellépé
sük mégsem lehetett fenyegető - akkoriban még az a nézet volt az uralkodó,
hogyaszerzetesrendekkel fenn kell tartani a jóviszonyt. Mane de l'Incarnation
nővér mesélte, hogy még a bizottság leggyanusabb tagja is, valami merész
fickó, bizonyára afféle kis írnok, sokkal inkább volt komikusnak, mint félel
metesnek nevezhető, amint zsíros haján a félrecsapott piros sapkával fel-le
szaladgált a bizottság körül és készségesen nyitogatta a cellák ajtaját. Biztosra
veszem, hogy valami aljas örömet jelentett neki, hogy az apácakolostor klau
zurájába behatolhatott. De, mint mondtam, mindez nem tette őt félelmetessé,
csak bizarrá és visszataszítóvá. Szegény Blancheot mégis valósággal halálra
rémítette. Abban a pillanatban ugyanis, amikor cellája ajtaját ez a nevetséges
kis fickó kinyitotta és vigyorgó ábrázatával az ajtónyílásban megjelent, velőt

rázó sikoltásban tört ki. (Mane de I'Incamation nővér említette, hogy a
későbbi forradalom legvéresebb napjaiban sem hallott ehhez foghatót.) Ugyan
akkor mereven maga elé tartott, szinte azt mondhatnók, borzadó kezekkel
cellájának hátsó falához huzódott s úgy állt meg ott, mintha a halált várná.

A bizottság erre szintén megállt, először meglepetésében, majd szemmel
látható érdeklődésre ébredve - bizonyára azt hitte, hogy itt van végre a
fogoly, aki titkon az eszükben járt. A bizottság feje feltűnő nyájasan kezdte
Blanchenak magyarázni, hogy csak bízza magát rá és ne féljen semmitől.

A biztost egészen elbájolta az a gondolat, hogy a vallás egyik áldozatát
megmentheti s az ügybuzgalom egészen a hatalmába kerítette. Azt mondta,
hogy Blanche teljesen függetlennek érezheti magát, hiszen az új törvények
már nem engedtek meg semmiféle beöltözést. Atyáskodva akarta megfogni a
kezét, de ebben a pillanatban Marie de l'Incarnation nővér is közbelépett.
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Élesen s egyben haragos villogással szegezte rá az első megbízottra tekintetét
s utánozhatatlan fönséggel mondta: «Monsieur, ön túllépi megbizatása hatás
körét l Tudomásom szerint az a törvény, amelyre hivatkozik, még nem jog
erős l» Nem tudom, mit válaszolt volna a biztos, ha Blanche, aki még mindig
szótlan maradt, nem veti magát a noviciamester karjaiba s nem adja meg ilyen
módon a biztosnak a világ felől a maga félreérthetetlen válaszá t. Amaz látta
már, hogy ugyancsak félresiklott s elpirult, mint valami visszautasított kérő.

A fogadalmasok ezalatt a kapitulum-terem előtt körülvették a főnöknőt.

Ha valamivel tekintélyesebb lett volna, azt mondhatnám : mmt a csibék
a kotlóst, de Lidoine anya szinte eltűnt a leányai között. Akarnővéreket

egymásután hívták e kapitulum-terembe, amelynek bejáratához katonai őrsé

get állítottak, hogy az aktusnak nagyobb jelentőséget biztosítsanak. Mind
egyik kedves nővér külön vett búcsút a főnöknő anyától s ez mindnyájukat
arra figyelmeztette, hogy a kérdésekre lehetőleg röviden és szelíd hangon felel
jenek, monsignore Rigaud ugyanis azt tanácsolta, hogy erre utasítsa őket.

Nos, könnyű elgondolni, hogyan alakultak ezek a feleletek. Egyébként az ügy
minden nehézség nélkül zajlott le, csak Marie de l'Incarnation nővér kihall
gatásakor történt egy kis zökkenő.

Én a magam részéről azt hiszem, hogy ez az összeütközés akkor is meg
történt volna, ha nem is lép fel megelőzőleg a szegény Blanche érdekében.
Képzeljük csak el ezt a francia királyi vérből sarjadt nagyszerű és előkelő

egyéniséget efféle proletárokkal szembeá1lítva. Idézzük fel képzeletünkben ezt
a misztikus engesztelő hivatásától át- meg átjárt apácát, amint ott áll a száraz
írnokok, a megrögzött racionalisták előtt s egyszeriben kész az összeütközés,
függetlenül attól, hogya kedves nővér megelőző lépésével is előkészítette. Mert,
hogy előkészítette, az csak természetes: lélektanilag teljesen érthető, hogy
a bizottság feje neki tulajdonította azt a szégyent, amelyben előzőleg része
volt. Mindjárt az első hozzáintézett szavak elárulták, hogy lobog benne a vágy,
hogy a kedves nővért megalázza; gúnyosan kérdezte ugyanis, vajjon magukhoz
tértek-e már a nagy ijedtségből Blanche de la Force meg ő.

Nos, Marie de l'Incarnation lelkében árnyéka sem volt a félelemnek,
ebben a pillanatban azonban egyaránt anyai és testvéri kötelességének érezte,
hogy szegény kis noviciájának gyengéjét leplezze a kívülállók elől. Kétségtelen,
hogy ekkor egészen eltöltötte az a gondolat, hogy a háznak, a rendnek s növen
dékének veszélyben forgó becsületéért helyt kell állnia s ez magyarázza meg
azt a feltűnő merészséget, amellyel a bizottsággal szemben fellépett.

«Hogy érti Monsieur a .félelem' kifejezést» , kérdezte. «Hát lehet-e félel
metes más is, mint az az egyetlen gondolat, hogy megbántjuk Krisztust, aki
mellett most Önök előtt szerencsénk van ünnepélyesen vallomást tenni?»

Ez a felelet persze csak arra volt jó, hogy fokozza a biztos üggyel-bajjal
visszatartott haragját. (Apró emberek általában nagyon nehezen tűrik mások
vallomásait.) Másodszor is átlépte tehát hatáskörét.
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«Téved, Polgártárs», felelte, «mi nem azért vagyunk itt, hogy fanatikus
vallomásaik meghallgatásával szerencséltessük önöket, hanem, hogya nemzet
nevében megkérdezzük, el akarják-e hagyni a babonák eme fészkét, vagy sem.
Figyelmeztetem azonban, hogy a nemzet képviselői olyan kiváltságos hata
lommal vannak felruházva, amely alkalmas rá, hogy okot adjon valamelyes
félelemre s amely ellen az előbb jogtalanul tiltakozott.» Ö, az elvakult nem
érezte, hogy ez a szemmel látható ellenszenv, ahelyett, hogy megijesztette
volna, inkább feltüzelte a kármelita nővért. (Hisz éppen a megpróbáltatás
idején lángol fel a leghevesebben a keresztény gondolat; ez az, amiben nem
veheti fel vele a versenyt semmi más, ahol minden ellene irányuló erőszakos

kodás természetes fortélya valami úgyszólván természetfölötti ostobaságba
csap át.)

Marie de l'Incarnation sejtette a fenyegetést, amelyet egy perccel később
ölelő szeretettel, mint kitüntetést fogadott.

«Vallomásom magába foglalja a feleletet erre a kérdésre is», szólt minden
félelem nélkül. «Ami azonban a nemzet képviselőinek kiváltságos hatalmát
illeti, az velünk szemben is csak akkora lehet, mint az isteni Gondviselés rendeli.
Egy porszemmel sem nagyobb. Vegye tudomásul, Monsieur.»

El lehet gondolni, hogy szavai, hogy úgy rnondjam, túlcsordították a
poharat. «JÓ», felelte a biztos, «ezt a feleletet megjegyzem magamnak. Még nem
ért véget a mozgalom, amelyben járunk. Remélem. eljön még az idő, amikor
a kolostorokat és templomokat is megostromolják, mint a Bastillet minap,
lakosaikat pedig - úgy-e tudja Polgártárs, mit örtént a Bastille parancsnoka
val?» (De Launy véres fejére gondolt, amelyet a nép kopjára szúrva hurcolt
végig a városon.)

A kedves nővér egy percig mozdulatlan és szótalan maradt. - A biztos
már valószínűleg abban a boldog tudatban ringatódzott, hogy halálra rémí
tette. - Azután lassan mély él) boldog pirulás öntötte el az arcát.

«Tudom», felelte egészen halkan, etudom - ó, nagyon jól tudom».s 
Mintha csak térdre borult volna ez a hang valami sohasem tapasztalt boldogság
súlya alatt. Kezét a mel1én keresztberakta.

Kedves Barátnőm, szenteljünk néhány pillanatot a kármelita lélek
különös világának, amelyet mindketten olyan kevéssé ismerünk. Ez a lélek
annyira hozzátapad a másokért való áldozatkészség gondolatához. hogy benne
a Krisztus megváltó kereszthalálában való hit már szinte a szenvedés és üldöz
tetés áhítatos szeretetévé fokozódik. Tudom, hogy ezt a gondolatot a nem
keresztény-világ (sőt általában a világ) nehezen tudja megérteni, vagy éppen
betegesnek tartja. Mégis arra kérem, kedves Barátnőm, felejtse el egy kissé a
saját értékeléseit s keresse ebben egyszerűen történetünk alapvető tényét.
(Hisz ez a szerepe az egész kereszténység történetében.)

«Mikor a kapitulum-termet elhagytam», mesélte Marie de l'Incarnation,
«a lelkemben mintha hosszú, ünnepi halotti gyertya gyúlt volna ki, amely
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szinte elsorvasztotta minden porcikámat, vagy mintha minden kis részem
átlátszóvá változott volna.» Mihelyt a főnöknő anya az arcát meglátta, ő is
rögtön így szólt: «Hiszen maga lángol, leányom, mint valami kerub! Mi tör
tént magával h)

Hangját a felindulás fojtogatta, amikor beszélni kezdett, de halk ujjon
gását nem tudta elfojtani. «Ö, anyám, milyen boldogság ez nekem és mind
nyájunknak! Milyen boldogság az országnak és a trónnak ! Őfelsége olyan
vezeklő feladatott bízott ránk, amilyenrő álmodni sem mertünk: vértanu
sággal fenyegettek.»

Meglepetve látta, hogy Lidoine anyának nincs inyére a dolog és meg
lehetős hidegen kérte számon, hogy kerülhetett sor a szükségtelen össze
csapásra.

Marie de 1'Incarnation nővér értett a szóból és azonnal letérdelt, beval
lotta, hogy megszegte a főnöknő utasítását, nem röviden és nem nyájasan
beszélt, mert - mint nekem mondotta -: «Nem hiányzott akkor belőlem

a jóakarat önző becsvágyam megtörésére. de a fészkét még nem tudtam meg
találni.» (Sokkal mélyebben rejtőztek e nagy lélek gyöngeségei, Kedvesem,
mint a mi mindennapi gyarlóságaink.)

A főnöknő is azonnal felelt s nem hinném, hogy a fülelő őrség miatt tette
volna: «Nem parancsról volt szó, leányom, csak jótanácsról.»

Szegény Blanche rohama még egyre tartott s aligha tévedünk, ha közön
séges idegsokket látunk benne. Marie de 1'Incarnation mindvégig ott állt az
ifjú novicia oldalán, mint fáradhatatlan ápolója és vigasztalója. Én pedig
különös szuggesztív erőt tulajdonítok e kiváló apáca ösztönzésének s tudom,
hogyannál könnyebben érhetett célt, mivel Blanche a gyengéknek mindig
vágyakozó csodálatával tekintett fel rá, noviciamesterére. Néhány nap mulva
már újra megjelenhetett testvérei körében s szemmel láthatólag azon volt, hogy
a biztossal való kalandjának kellemetlen hatását jóvá tegye, hiszen a kolostori
szokások szerint a refektóriumban bánkódó szívvel vallotta be e gyöngeséget
s testvérei közbenjáró imáiba ajánlotta magát. Igazán valóságos csoda volt,
hogy ennyi alázatosság és jóakarat sem hozott több gyümölcsöt eredményül.

Az érdektelen szemlélö talán azt fogja erre mondani, hogy semmi kűlö

nöset sem talál abban, hogy egy ifjú, érzékeny lelkű apáca az elmult napokban
kissé félénknek mutatkozott. Én legalább még jól emlékszem rá, hogy az
ország kűlönböző vidékein kirabolták a kolostorokat - ez volt a csőcselék

természetes válasza a nemzetgyűlés egyházellenes batározataira. Blanchenak
tehát volt oka a félelemre s valóban félt is. Ezt ha nem is szántszándékkal, de
akaratlanul annál inkább elárulta. Sőt, ha az egész történetet egységesen
tekintem, szinte azt mondhatnám : madame de Chalais gondos nevelése tekin
tetében akkoriban úgy állt a dolog, mint amikor egy üggyel-bajjal felcsavart
gombolyag egyszerre magától újra visszatekeredik, vagy más szóval: a meg
szökött nyulacska visszatért s most is csak úgy viselkedett, mint azelőtt. Ha
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gyermekkorában egyre azt kérdezgette Blanche, nem dül-e össze a lépcső s nem
haragszanak meg az emberek, most rekreáció idején gyakran egész váratlanul
aziránt érdeklődött furcsa kis izgatott hangján, hogy ugy-e nem fordultak elő

újabb fosztogatások, hogy a szerzeteseknek valóban meg fogják engedni,
hogy kolostorukban maradjanak stb.

«Én bizony nem félek», mondta megkapóan valószínűtlen arcjátékkal
(ah, senki sem hitt már az ő kis kérkedéseinek !) «nem, én igazán nem félek!
Mitől is félhetnék, hiszen már a francia király is elég hatalmas, mennyivel
inkább ... ll Önkéntelenül ismételte meg madame de Chalais egyik gondolatát,
de hirtelen elakadt, mert bizonyára az jutott az eszébe, milyen rútul bántak
el nemrégen a királlyal, akit a csőcselék a saját foglyaként hurcolt Versaillestől

Párisig. A Carmagnola és a <;a ira, amely egyre gyakrabban hangzott be az
utcáról a kertbe, szintén zavarba hozta. Váratlanul arra kérte a főnöknő anyát,
hogya házból kihozhassa egyik ott felejtett könyvét (épúgy, mint gyermek
korában). Szinte úgy tetszett, mintha el szeretne valahová bujni, ahol nem
hallatszik az ének.

«Kedves kis Blanche testvér, hiszen elhatároztuk, hogya nemzetgyűlés

nek fittyet hányunk és száz évig fogunk élni», szólt testvéréhez a naiv ki'>
novicia, Constance de Saint Denis. «Túl akarjuk élni a csúnya kolostori tör
vényeket! Hát miért kell magát zavartatnia efféle ijedezésekkel?» S máskor:
«Hát nem vagyunk-e Krisztus jegyesei?» Az agg Jeanne de l'Enfance de Jesus
(ez a valóban közel százéves nővér) pedig így szólt: «Hát nem a petit Roi de
Gloire szolgálói vagyunk s nem az ő gondja, hogy minden körülmények között
erőt öntsön belénk?» (A kármelita nővérek nem úgy mondták, mint madame
de Chalais : <ele petit Roi de Gloire meg fog minket óvni», hanem így : «erőt fog
önteni belénk,»)

Ez időben a legtöbben ugyanolyan lelkes készenlétben éltek, mint Marie
de l'Incarnation. Ez pedig mintha megkettőztevolna Blancheért való vezeklé
seit és imáit. (Talán emlékszik még, kis Barátnőm, hogy erre kötelezte magát
az ifjú novicia kissé hirtelen történt beöltözésekor?) Eddig nem említettem
ezeket az áldozatokat, hogy egyik sajátos szépségüktőlmeg ne fosszam őket,

attól t. L, hogy senki sem tudott róluk. Madame Lidoinet kivéve valószínűleg

titokban maradtak egész Compiegne előtt. Marie de l'Incarnation leginkább
arra vigyázott, hogy Blanche bármit is meg ne neszeljen a dologból. (Egyre
újabb és újabb mélységekre bukkanunk e csodálatos apáca lelkiéletében, kis
Barátnőm: a rábízott fiatal noviciára elsősorbannem lélektani úton iparkodott
hatni, hanem - éppen úgy, mint a világra is -- mindig csak áldozatok és
imádságok által, mindig csak közvetlenül Isten által, akinek mindezt föl
ajánlotta. Ilyen tekintetben minden a legmagasabb csúcsokon állott nála.)

A kommunitás kebelében akkor egész rendkívüli hatása lehetett. S ezt
könnyű megérteni: nem, igazán nem hinném, hogy meg tudta volna akadá
lyozni, hogy vértanui elszántságának tüze át ne csapjon a környezetére, még ha
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ezt akarta volna is! De nem is akarhatta ezt! Gondoljon csak, Barátnőm,

a rend különös feladatára. Emlékszik még, mint vitatkoztak néha egyesek
a forradalom előtt arról, vajjon van-e még a kereszténységben akkora erő,

hogy alkalomadtán vértanukat tudna teremteni? Csak később tudtuk meg az
igazságot: ebben a szerzetben a vértanuk igazán készenlétben álltak. «Francia
országot nem a politikusok buzgósága fogja megmenteni, hanem az áldozatos
szívek imái és áldozatai: ütött végre a Kármel nagy órája hl Ez volt az az
alaphang, amelyhez akkor a sok csöndes compiégnei nő igazodott; valamennyi
tudatosan ké"Zült a vértanuságra.

«Szükségünk lesz még erre a készletre?» kérdezte a naiv kis Constance de
Sr int Denis, mikor egyszer a főnöknő anya futólag érdeklődött, hogy betaka
rították-e a kertből a télire való zöldségfelét.

«Hogyne volna rá szükségünk, gyermekem», felelte Lidoine anya. «Szük
ségünk lesz rá? - ezt a kérdést mostanában igen gyakran szokta hallani és
egyben meg nem hallani. Az apácák körében nem volt titok, hogy meglehetős

hűvös szemmel nézi leányainak hősi készülödéseit.
«A konvent tarka üveggyöngyöket aggat magára», mondja tréfásan

beszámolójában, mikor e készülödésekről megemlékezik s egy másik alkalom
mal így ír : «A leányaim megint vértanusdit játszanak.»

Nos, tőlem, Drágám, természetesen távol áll, hogy a jámbor nővérekhősi
elszántságát a legkisebb mértékben is becsméreljem, de mégis meg kell itt
tennem azt az ellenvetést, hogy Compiegneban komoly megfontolással akkor
még senki sem számíthatott a vértanuság eshetőségére. A rendőrbiztos fenye
getözése végeredményben is éppúgy merő kisiklás volt csupán, mint a csőcselék

kihágásai. Számolni kellett bizonyos korlátozásokkal és nehézségekkel, talán
a szerzet ideiglenes felosztásával is, de semmiesetre sem a legvégsökkel.
Nem számíthatott-e a helyzet teljes félreismerésének, hogy éppen a mi humánus
korszakunkat vádolták meg a vérontás gondolatával? Nem volt-e nevetséges,
hogy ijesztően mély istengyűlöletet tettek fel azokról, akik szemmelláthatólag
csak f'Iozófiai közhelyekkel és az állam nyomasztó pénzügyi helyzetének
kérdéseivel foglalkoztak? Ilyen fejleményekre akkor még mi sem számítot
tunk, Kedvesem s így a hősi elszántság - bocsássa meg vakmerő szavaimat 
inkább talán szertelen képzelődés, mint megokolt aggodalom következménye
volt. S mégis tévedés lenne Lidoine anyának leányaival szemben való állás
foglalását ilyen megfontolásokra vezetni vissza.

Tudja, kis Barátnőm, hogya rendelet, amelyet monsignore megjövendült,
nem sokáig váratott magára. Kategorikusan megtiltották nemcsak új novíciák
beöltöztetését, hanem a már beöltözöttek úgynevezett «örök fogadalmának»
letételét is. (Felmérhetjük-e a fájdalmat, melyet az utóbbi határozat a fiatal
noviciáknak okozott? Örök noviciátusra ítélték őket.) A compiégnei kármeliták
közt ez az intézkedés, Blanche-on kívül, főként Constance de Saint Denis
nővért érintette, aki közvetlenül fogadalomtétel előtt állt.
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Marie de I'Incamation akkor azt a határozott álláspontot foglalta el,
hogy mint egykor a katakombákban, most is teljes csöndben le kell
tétetniök a fogadalmat úgy, mint ahogy annak idején Blancheot is be
öltöztették.

«Ugyan mit kockáztatunk, anyám», szólt a főnöknőhöz nemes türelmet
lenséggel, «mit kockáztatunk, még ha ki ;s derül a dolog? Minél hamarább érez
teti velünk a világ a maga gyűlöletét. annál jobb az a világnak l» (Észre veszi-e,
kis Barátnőm, milyen könnyen csap át ez a lélek a merő elszántságból a nyilt
óhajtásba? S azt hiszem, Kedvesem, most már meg fogja érteni, miért volt
terhes Lidoine anyának leányai lelkesedése.)

Ekkor lepte meg a főnöknő Marie de 1'Incamationt egyik első önálló
határozatával, azzal, hogy az ajánlatot visszautasította, még pedig azon kissé
lehangoló megokolással, hogy Blanche beöltözésekor csak egy eljövendő s még
nem jogerős törvény rendelkezéseivel állottak szemben, nem úgy, mint ma,
s hogy nem tartja kívánatosnak, hogy szükségtelenül magukra vonják az
ellenség haragját.

Nos, ez természetesen nem volt valami mélyenjáró okoskodás. Nem
mulaszthatom el, kedves Barátnőm,hogy el ne mondjam, milyen körűlmények

között hozta tudomására madame Lidoine a kegyetlen törvényt a két noviciá
nak. Itt ugyanis fellebben kissé a látszólag oly józan egyéniség lelkéről az
igénytelenség fátyla. ((Mint főnöknő ekkor lépett fel első ízben», mesélte nekem
Marie de l'Incamation nővér, «és pedig» - tette hozzá halkan - «velem szem
ben.») Mielőtt a határozatot felolvasta volna, egybegyűlt leányaival elimád
kozta a rend nagy szentjének, Avilai Teréznek híres himnuszát:

.Neked születtem, Tied vagyok.
Mit végez rólam szent akaratod?
Adj kincseket vagy szegénységet,
Adj vigaszt vagy keserűséget,

Adj örömet vagy fekete gyászt,
Édes életet, ragyogó napot,
Kezedbe adom magam egészen:
Mit végez rólam szent akaratod?

Aztán felolvasta a határozatot s így szólt a két noviciához : «Leányaim,
e kegyetlen határozat folytán most már úgy kell Ófelségének örök hűséget

fogadniok, hogy áldozatul hozzák még azt a boldogságot is, amely a fogadalom
ünnepélyes letételével együtt jár. Mert nem az a fontos» - itt sorjában végig
siklott nyilt tekintetével a többi karnővéreken -, «hogy a magunk céljai
váljanak valóra, bármily fenségesek legyenek is, hanem, hogy Isten céljai
teljesedésbe menjenek. Ne lázongjanak hát a törvény miatt, kedves noviciáim,
de fájdalmukat se igyekezzenek minden áron visszatartani! Öleljék inkább
át érdemtelen csalódásukat Isten mérhetetlen szeretetében s akkor majd a rend
szelleme ölt testet önökben : a valóságban kármeliták lesznek, ha a világ nem
engedi is, hogy nyiltan azzá legyenek 1>1
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Úgy-e, kedves Barátnőm,sokat mond ez a párszös még többet a bevezető

imádság, Sokat és sokaknak. Csak az a kérdés, akadt-e, aki megértette.
Blanche valószínűleg megértette - s madame Lidoinenak feltűnt, mily

áhítattal hallgatja beszédét, - a beszéd azonban nála mégis gyümölcstelen
maradt, sőt azt is meg kell mondanom, hogy most mái komolyabbra fordult
a sorsa.

Éppen ádvent ideje volt s az agg Jeanne de l'Enfance de Jesus nővér új
ingecskét varrt a «petit Roi de Gloirea-nak : az ing kissé ferde lett, hisz' a szemei
már közel százévesek voltak, de azért a világért sem engedte volna át ezt
a munkát másnak.

«Kedves kis Blanche testvér, most majd elhozzák magának a mi kis
királyunkat», sz6lt az ifjú noviciához. «Remélhetőleg ettől majd kissé fel
bátorodik?» (Tudja, kedves Barátnőm, hogy a petit Roi de Gloiret karácsony
éjtszakáján valamennyi kármelita nővér cellájába elviszik. Az újonnan
beöltözött Blanche első ízben ekkor élte át e ceremoniákat.

Sajnos, az ünnep előtt néhány nappal megérkezett a nemzetgyűlés egyik
rendelete, amely lefoglalta az Egyház javait és le petit Roi koronáját éskormány
pálcáját is elrabolta. Madame Lidoine csak szegényes ferde ingeeskéjében
vihette celláról-cellára karácsony éjjelén.

«Mostújra olyan szegény lett a mi kis királyunk, mint Betlehemben volt»,
mondták a kedves nővérek vidáman. Ezek a kedves, szelíd lelkek fáradhátat
lanok voltak abban, hogyan kell minden balt örömre magyarázni.

Blanche megdöbbent. Tisztán látszott az arcocskáján. Szemében könny
csillogott, két nagy csepp legördült a kis viaszfigurára, amelyet ölében tartott.

«Ö, milyen apr6 és milyen törékeny l» s6hajtotta.
(INem! Milyen apr6 és milyen hatalmas l» súgta erre Marie de l'Incar

nation, aki mellette állt. Nem biztos, hogy Blanche meghallotta. Lehajolt
a petit Roihoz, hogy megcs6kolja s nyilván csak ekkor vette észre, hogy nincs
meg a koronája. E pillanatban ismét megszélalt az utcán a vad Carmagnole.
Blanche hevesen összerázk6dott - a petit Roi kicsúszott a kezéből, födetlen
fejecskéjével a cella kőpadlőjára esett - s a fejecskéje letörött. Blanche han
gosan felsikoltott. Arca e percben olyan volt, mint egy stigmatizálté. «Ö, a petit
Roi halott», kiáltotta, «már csak az Agnus Dei él l»

Az éjtszaka további szakaszán valószínűleg ismét súlyos krízis lépett fel
Blanche állapotában s amint néhány nap mulva apr6szentek ünnepe elér
kezett - e napon tudvalevőleg a kolostorokban a legifjabb novicia tréfásan
megsuhogtatja a vesszőt mindenki hátán - a két évvel idősebb Constance de
Saint Denisnek kellett helyettesítenie. Legrosszabb azonban az volt - s a bajt
is voltaképpen az okozta -, hogy Blanche az általános benyomás szerint
most már nem is küzdött aggasztó helyzete ellen, mint idáig. Ha eddig még
néhanapján biztató jelenség volt a fokozottabb állhatatosságra val6 komoly
igyekvése, most ellenállása kétségtelenül alábbhagyott, szinte azt mondhatnók,
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egészen föladta a harcot. Marie de l'Incarnation arra a meggyőződésre jutott,
hogy Blanche mintegy beletörődött a maga állapotába.

Úgy látszik, ez volt az oka annak, haogy a compíégnei zárdában foglal
kozni kezdtek azzal a gondolattal, hogy az ifjú noviciának a világba való
visszatérést indítványozzák, elvégre is a noviciátus olyan kérdésre ad feleletet,
amelyre nemmel is lehet válaszolni.

«Az én .nagy' leányom», írja Lidoine anya, «ebben az esetben élesebben
látott, mint én; fontos, hogy mihelyt lehet, jóvá tegyük hibás lépésünket..
És hozzáfűzi: «Szegény Marie de 1'Incarnation ! Minden áldozatot meghozott
ezért a gyermekért, Őfelsége pedig nem szünt meg elfogadni az áldozatokat».

Magához hivatta Blancheot, hogy maga közölje vele az elkerülhetetlent.
Blanche belépett. A főnöknő úgy találta, hogy arca az utolsó krízis óta

még kisebb lett, mint volt s kissé meg is öregedett, - ha ugyan erről ilyen
fiatal korban szó lehet. Ezáltal még jobban kiütköztek arcának sajátos vonásai,
főként valami gyerekesség és nyomottság. Úgylátszik sejtette, miért hívatták:
volt benne valami a gyermekből, aki a büntetésre vár, de volt valami sajátos
megbékéltség. valami végső, rejtett biztonság és készenlét is.

A főnöknőn egy kis meghatottság vett erőt, amikor meglátta. «Kedves
gyermekem», szólt szelíden, «szomorú hírt kell közölnöm, de előbb keressünk
mindketten az Istennél vigasztalást.» Felszólította Blanche-ot, hogy térdeljen
le vele, azután újra elimádkozta fennhangon Szent Terézia himnuszát s meg
parancsolta a noviciának, hogy mondja utána.

S ekkor sajátságos dolog történt. Blanche engedelmesen követte a fő

nöknő parancsát. Kissé lihegő hangocskáján csaknem elfulva ismételte az
elhangzott szavakat egészen a következő sorokig :

«Adj kincseket vagy szegénységet,
Adj vigaszt vagy keserűséget.•

Innen azonban így folytatta:

«Adj halálfélelmet vagy adj menedéket,
Édes életet, ragyogó napot -
Mit mér ki rám szent akaratod?

Nagyon gyorsan, csaknem mechanikusan beszélt, mint aki már régen
készen tartja a szavakat, amelyeket kimond - nyilván maga sem vette észre,
hogyaszöveget önkényesen megváltoztatta. Nem úgy a főnöknő: már a
nyelvén volt, hogy Blancheot kijavítja, de az a különös meghatottság, amely
az előbb is elfogta, visszatartotta. Anélkül, hogy Blanche imádságát szóba
hozta volna, rátért egyenesen a feladatára.

«Gyermekem», mondta, «azt hiszem, tudja, miért hivattam.»
Blanche hallgatott.
Madame Lidoine nem számított erre a hallgatásra. «Mindig nagyon
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becsültem az alázatosságát», folytatta, «s bizom benne, hogy meg fogja nekem
könnyíteni ezt a nehéz órát, mert hiszen ez a búcsúzás ép úgy fáj az anyának,
mint a gyermekének.» Megölelte Blanche-ot. Blanche még mindig hallgatott.

Madame Lidoine kissé zavarba jött. «Vagy talán az az érzése, hogy igaz
ságtalan vagyok?» kérdezte kissé gyámoltalanul.

Blanche hallgatott.
A főnöknő hirtelen szokatlan hévvel szólalt meg: «Parancsolom, hogy

beszéljen, Blanche testvér! Igazságtalan vagyok, vagy sem, ha a világba
visszaküldöm ?»

Blanche letérdelt előtte és kezeibe temette az arcát. «Parancsolja, tehát
meg kell mondanom, anyám», szólt halkan: «Igen, igazságtalan.»

«Akkor hát a noviciamester téved - s még nem kell feladni a reményt,
hogy le tudja küzdeni a gyöngeségét?»

«Nem, anyám.» Hangjában reménytelenség, de egyben különös meg
békéltség is csengett.

A főnöknő úgy érezte, mintha váratlanul csődöt mondana minden pró
bálkozása. «Nézzen rám [» parancsolta röviden. Blanche elvette a kezét vé
konyka ábrázatáról: arckifejezése meghatározhatatlan volt s ez az egy is
mintha csak különös, ijesztő távolságból látszott volna. A főnöknő alig ismerte
meg. Lelki szemei előtt hirtelen egész sor összefüggéstelen kép jelent meg:
haldokló kismadarak - megsebesült katonák a csatatéren, gonosztevők az
akasztófa alatt. - Úgy érezte, hogy nemcsak Blanche aggodalmát, hanem
általában az aggodalmat látja.

«Gyermekem», szólt zavartan, «lehetetlen, hogy maga egy egész világ
halálfélelmét képes volna» - hirtelen abbahagyta.

Rövid csend következett. Azután szinte félve szólalt meg Lidoine anya.
«Azt hiszi, hogy a maga félelme - most már vallásos élmény?»

Blanche mélyet sóhajtott. «Ö, anyám», suttogta, «gondoljon csak a
nevem misztériumára.»

De hadd álljon itt minden magyarázat helyett e roppant különös beszél
getésről madame Lidoine beszámolója. Egyszer már láttuk, mint válnak az ő

többnyire száraz följegyzései egészen rendkívül vallás-lélektani dokumentu
mokká. Ezen a helyen a legfönségesebb misztikává magasztosulnak. Már az
idevonatkozó részletek bevezetése is egészen más, mint az előző többié. A dá
tum puszta megjelölése helyén itt ezt a címet találjuk : «A lélek kiáltásai
Istenhez.» Az egész következő részt imádság alakjában írja. Igy:

«Istenem, Te végtelen, mérhetetlen, megfoghatatlan Bölcseség! Világo
sítsd meg szolgáló leányodat hivatásában, amelyet rábíztál : Te tudod, ó
Istenem, hogy minden percben készen állok parancsaid teljesítésére, mihelyt
arra méltatsz, hogy közlöd velem; csak abban hibázhatok, hogy nem jól
fogom fel őket. Istenem, üsd fel a lelkem könyvét magad előtt, húzd ki belőle,

ami Neked nem tetszik, s húzd alá, ami szent akaratodnak megfelel. Ö, Iste-
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nem, hát megtörténhetik. hogy Te, aki az emberek természetes jóságát ter
mészetfölöttivé fokozod, természetünk valamelyik fogyatkozását is így
kegyeskedel megdicsőíteni? Akkora a Te könyörületességed, hogy követni
tud egy szegény lelket, aki gyöngeséget leküzdeni nem képes, e gyöngeség
mélyébe is, hogy ott egyesülhessen a Te szereteteddel?»

E sorok kétségtelenül Blanchera vonatkoznak, ami a következőkből

még világosabban kitűnik:

«E szegény gyermek félénk természetét szemelte ki, ó, Jézusom, a Te
akaratod, hogy amíg mások halálod elszenvedésére készülődnek ujjongva, ő a
Te halálfélelmedben tartson ki Melletted?

Ez volt hát az az imádság, amelyet nélkülöztél s ettől akartalak meg
fosztani Téged?»

A következő lapok mind az utolsó kérdéssel foglalkoznak. Majd pedig
ez következik :

«Akaratom, elmém és minden erőm teljes odaadásával fohászkodtam
Hozzád, ó Istenem, hogy tudasd velem félreérthetetlenül a határozatodat:
nem szabad tehát feltételeznem, hogy tévedek. Te hallgatsz, ó Istenem és így
nekem is hallgatást parancsolsz.»

Aligha csalódom, ha az utolsó mondatot Lidoine anya elhatározásának
tekintem, amellyel Istenre bízza a kérdés eldöntését, hogy vajjon Blanche
félelme csakugyan eggyé olvadt-e vallásosságával? Az állásfoglalás ilyen
mellőzése teljesen megegyezik az egyháznak misztikus ügyekben követett
általános gyakorlatával. (Vége következik.)
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